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REFLECTION UPON: COMMUNICATION IN THE PERIOD OF 

GLOBALISATION 

Šárka Brychtová 
Ústav veřejné správy a práva, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice  

Abstract: The progress in the sphere of information technology belongs among the most 
important conditions that have enabled the creation and development of global financial 
markets and economic globalisation. The globalisation era thus enhances technological 
capacities for human communication. The mankind has better means of communication than 
ever before, however even this aspect of globalisation is not accepted unambiguously.  
Author has paid attention to certain ambivalence of this issue, considering clearly positive as 
well as negative aspects. The article is drawn up rather as a reflection upon the issue and has 
no ambition to encompass it as a whole – the authors only reflect upon some parts of the topic 
and outline them.  
Key words: globalisation, communication, human communication, communication, 
connection, communication technology, communication deficit, Internet, media, ambivalence 

1  Introduction 
When thinking about the beginning of the article we discovered an interesting sentence of 

Alf Hornborg: “One of the most difficult and least curable diseases of this life is drifting 
between nostalgia for communitaes, a desire to be a part of something stronger than the 
fragile “Self”, and a fear of losing identity. Communitaes and communicatio have, 
undoubtedly, the same root and thus this sentence reminded us of another real story, an 
argument between our colleagues on whether an ordinary man when travelling long-distance 
by bus searches for a free double seat or prefers to sit down next to someone else. The 
situation in different animal species is much simpler; in the animal kingdom, there are definite 
solitaries and many other species live in groups that are organised in a different way. No other 
animal species shows such a significant dependence of one member on the other; apart from 
the human society we cannot find such a complicated social structure and diversified and 
complicated forms and manners of communication anywhere. Naturally, humans as well as 
animals exchange information.  

For instance bees communicate via dance to tell each other where suitable food is to be 
found, dolphins and even elephants communicate via sounds of a wave length that is nearly 
inaudible for the human ear, and monkeys can express anger, rage, dissatisfaction or 
satisfaction by their grimaces. However, with respect to human communication it is 
incomparable – humans communicate approximately by 6 000 different languages.  

In the human world communication technologies have often considerably contributed to 
the shaping of important civilisations – the discovery of papyrus and hieroglyphs nearly     
5 000 years ago formed the life of Egyptians; ancient Greeks concentrated on spoken word, 
drama and philosophy; Romans developed a single system of language unity that served as 
a basis for the Roman alphabet while the discovery of typography by Johann Gutenberg has, 
without any doubt, opened new ways of education, learning, thinking and communication and 
it can be rightly compared with the discovery of America in 1492.  

And what about the last 100 years! Communication technologies have been developed by 
an astonishing speed. Radio, film and television have had a great impact on the society for 
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several dozen years. Information highways such as the Internet seem to be an unmatched 
medium that combines several functions: information transfer, quick mail, entertainment, etc. 
In fact it means that we can provide and transfer an enormous amount of information nearly 
immediately. However, there is usually so much information that we do not know what is 
important and what is not. Modern media change our world every single minute, every day 
and so a question arises who controls who. An individual can never comprehend everything 
and so he or she is subjected to the selection of information that is presented to him or her. An 
impact of the storm of negative information that bombards the public every day through the 
news is often pointed out. Up to which degree, however, this gushed information distorts the 
reality? An experiment with a radio station broadcasting only positive news was made in the 
U.S.A. in the 1980s – it went bankrupt soon after its establishment. On this occasion we have 
remembered a cartoon with a typical picture of Albert Einstein: “We have succeeded in 
proving that the future seems black because only negative information can move faster than 
the speed of light .... i.e. against the arrow of time“.  
2 Communication in the Period of Globalisation 

Nevertheless, let us go back to the idea of the Internet as a communication superhighway 
or communication super fast train. Communication basically behaves in a very similar way as 
its homonym – transport, railway communication. There are large junctions and big stations 
where a fast train can be taken as well as small stops where a fast train rarely stops. However, 
there are also many of those that are remote and there are whole areas passed without any 
notice. Due to that the accessibility is essential for the use of the transportation as well as the 
information potential.  

 The above notion is closely related to a question whether the enhancement of the 
quality of human communication at the beginning of the third millennium is adequate to the 
increase of the number of and quality and quantity of communication channels. Human 
communication has many shapes from its intimate forms to mass communication. It uses 
verbal as well as non-verbal form, adequate speech registers from familiar to formal. We learn 
to communicate in an assertive way, we learn to lie and manipulate, say half-truths, pretend. 
We read and write books on communication differences between men and women or 
adolescents, we might even chat, make jokes and chatter. We also know very well how to hurt 
by words but can we really communicate? How our manipulation techniques differ from 
renaissance intrigues? We use rudeness usually in a different way than the earthy farming 
population of the 18th century, surely in a more civilised, sophisticated way. On the other 
hand we can smile without having anything to say, anything to give. Because of that the 
French philosopher Baudrillard writes about a missing identity which we substitute by an 
auto-prophetic smile and a false set of teeth; namely Americans have much experience with it.  

 When considering the progress in computer technology and, in our particular case, 
communication technology it is fascinating again and again to observe the incomprehensive 
speed of operation of current electronic devices. Faster and more powerful computers have 
been continuously developed. The fact that we can build devices that are so fast is caused by 
a natural law that the speed of electromagnetic waves that carry a signal is approximately 
3·108 ms-1 (the speed of light). Due to that we should think about a certain paradox of the 
existence of such a powerful potential of communication channels and a deep communication 
deficit that a considerable part of the population suffers. Poet John Berryman who ended his 
life by suicide once written: „We are ill to the degree to which we hide our Self within us”. 
These words, which he said could perhaps serve as a memento also for the others. One of the 
characteristics and needs of each human being is a desire to be accepted in a positive way and 
a desire for one’s own free self-expression. However, are we, people at the beginning of the 
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21st century, able to open ourselves and our weak or darker sides via open communication at 
all? Are we able to accept difference, otherness or weakness without misusing it or degrading 
it in any other way?  

Compared to the past there are some progressive phenomena. Platforms for open society 
have been created, issues that used to be a taboo have been discussed in press, media and even 
in public. Is it, however, real communication? Is it real sharing, partnership, joining which is 
how communication is defined? V. Just in his book Slovník floskulí (Dictionary of Rhetoric) 
presents an interesting idea of communication degradation in totalitarian regimes – 
communication takes place there at the level of words but not at the level of ideas and notions. 
In democratic regimes communication seems to be fuller but, despite that, it is not able to get 
rid of empty, contentless and sterile phrases. Even though more sensitive people try to 
communicate in a meaningful way at all levels of their private and public life and such 
communication should and could replace a dialogue of the deaf where no one really listens to 
no one and each party is sure of their own truth, we agree with the idea of the American 
psychologist J. Powel: “A real communication talent associated with listening and 
accompanied by empathy is, indeed, very rare. If you or I meet five good learners during the 
whole life we shall be lucky.”  

So why the real communication, if we want to understand is in the true content of the 
word, staggers so much behind the fast development of channels carrying it? It is as if the 
developed world is closed in electromagnetic impulses and steel wires of the running 
technological steed. Those who cannot catch up with its gallop are simply unlucky. P. 
Jehlička writes in his book Stát, prostor, politika (The State, Space and Politics): ”The 
development of globalisation has been influenced owing to information technologies (in 
particular telecommunication and the World Wide Web) in three major areas (goods and 
capital trade, management of multinational corporations, mediation of information, 
consulting and financial services). New information technologies serve for express 
communication and fast negotiations of business contracts between companies from different 
countries of the world. Information technologies also allow for trading on world financial 
markets (i.e. a fast transfer of information as well as the detection of financial transfers 
between various parts of the world.)… The role of knowledge and information has increased 
in order to create profit and ensure competitiveness.  

Another category of companies has started to differentiate – companies aimed at 
environment attractiveness. Environment attractiveness tends evokes within people a view 
towards beauties of the nature, quality of the living or housing environment; in this case, 
however, in addition to that it means providing a territory with technical infrastructure – 
which is represented, in particular, by a perfect communication network and perfect 
telecommunication services.  

Those who have no information, no technological facilities or those located in a part of the 
world where the information boom and network communication is a terra incognita has 
basically no chance to catch the running steed. Another problem is that, most probably, 
nobody knows exactly where it runs. Gabriel Marcel once wrote: “You feel bound, you dream 
of escape. However, beware of illusions. If you want to escape, do not run away, do not flee, 
deepen the tight space given to you. If you are escaping from yourself your prison will run 
after you and it will squeeze you even more when travelling in the wind.”  This little excursus 
into the world of fiction came to our mind when reading an article in a magazine for the youth 
called: Angelina and Agent 007. The article was dedicated to a several-month communication 
full of ambiguous hints, jokes, sparkling intelligence and humour – i.e. up-to-date 
communication – indeed via the Internet. The article ends by a meeting of both major 
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protagonists: she – an obese girl with glasses, he - a thin boy with acne; the meeting takes 
a form of a dull conversation over Coca Cola at McDonald’s followed by disappointment and 
break up. She goes to the Internet at home using a new, fictive name of Madonna; he takes his 
chance as Legolas. Is there anyone at all with whom, at the of sixteen, they can talk openly in 
the globalisation era without risking their personalities?  

3 Conclusion 
Like them, we - adults – have many fast and effective communication channels but very 

often we are able to use them only for futile words... or perhaps money. We do not say it is 
always like that but we dare say it is often the case. The mankind has another toy – modern 
information and communication technologies – let us hope that it can grow out of adolescent 
trainers full of irresponsibility, fear, egoism and defiance and be able to use this feature 
accompanying and, at the same time, evoking globalisation to move the humankind forward 
at least by a tiny bit. Despite all the criticism we must recognise that an ancient dream of 
humans to communicate long-distance immediately has been coming true and with little 
exaggeration – nearly via extrasensory perception; we are able to get in touch with an 
individual on the other side of the world right now. It sounds as if from the Tales of Sindibad; 
and it is only our fault that we cannot fully appreciate this miracle but that we can only use 
and, often, misuse it.  
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LANDFILL GAS AVOIDANCE PROJECTS AS AN ALTERNATIVE 
SOLUTION IN THE URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT 

Ticiano Costa Jordão 
Ústav veřejné správy a práva, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

Abstract: This contribution refers to the potential environmental impacts caused by municipal 
solid waste landfills due mainly to the release of methane gas. It proposes alternative uses for 
the landfill gas taking into consideration the current opportunities for investments on landfill 
gas projects through the Kyoto Protocol and its Clean Development Mechanism. Benefits for 
the local economy resulting from landfill gas avoidance projects are also highlighted. 
Keywords: waste management, landfills, methane gas, Kyoto Protocol, Clean Development 
Mechanism 
 

1 Introduction 
A large number of urban and rural localities all over the world are currently facing harmful 

environmental transformations due to the population growth and to an increase of the 
industrial activities. Consequently, it has been observed a significant increase in the amount 
of disposable consumption goods offered, generating garbage and several kinds of wastes 
which required larger disposal sites. In fact, to find the appropriate location to dispose of the 
solid urban waste generated by one or more towns have became a great challenge due to the 
environmental and health impacts1 which may occur in the surrounding zone during the 
operation of the landfill site and after its operation if its enclosure is not properly managed. 
Additionally, the construction of a landfill site and its operational costs may be too high for 
some communities which deal with a large amount of solid urban waste. This problem has 
been observed in most of developing countries and in all under development countries where 
still exist a large amount of dump sites with improvised solutions for the urban waste 
disposal. 

 Although the environmental impacts of dump sites are more evident, there are several 
aspects of landfill operations that may have a significant impact upon the environment if not 
well managed, such as: water pollution (groundwater and surface water), air pollution, 
changes in the landscape and visual discomfort, soil contamination, dust, litter, noise, mud 
and pests. 

It the following section are presented in more detail the main potential environmental 
impacts caused by the operation of a landfill site. The probability of each impact to occur and 
the severity of each impact will depend mostly on the safety and efficiency level of the 
operations in the site.  

On further sections, all attention is focused on the environmental impacts caused by the 
release of methane gas from landfill sites and the alternative solutions for its avoidance 
through energy recovery projects. These projects are being efficiently implemented in 
a worldwide level and this trend has been observed boosted by the possibility of acquisition of 
carbon credits through the Clean Development Mechanism of Kyoto Protocol. An example of 
landfill gas avoidance project will be briefly presented. 

                                                        
1 “Insects which are in contact with dump sites may spread endemic and infect-parasitic diseases in a range up to 
12 Km”. LIXO (s.d Available in: www.asaep.hpg.ig.com.br/lixo.html. Acessed in: 11/11/2006. 
 

http://www.asaep.hpg.ig.com.br/lixo.html
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2 Potential environmental impacts caused by landfill sites 
In the Table 1 are presented the most remarkable potential environmental impacts caused 

by landfill operations and possible ways how to prevent them: 

 
Table 1:  The most remarkable environmental impacts caused by landfill operations 

Potential Impacts How impacts may occur How impacts may be 
prevented 

Soil and Water Pollution (ground 
water and surface water) on the 
surroundings of the landfill site by 
nitrates, nitrites and other 
pollutants. 

As rain falls on the landfill site 
the water comes into contact 
with the waste and is 
contaminated. This contaminated 
water is called leachate and can 
affect adversely even the 
adjoining soils which bring 
along consequential effects to 
their utilization. 

Installation of liners to 
prevent movement of liquids 
into water supplies and 
leachate recovery and 
treatment systems.  

Air Pollution (landfill gas) and 
intensification of the Greenhouse 
Effect 

Landfill gas and unpleasant 
odors are produced from 
decomposition of organic waste 
disposed of in landfill 

Installation of methane gas 
recovery system and energy 
recovery system to burn the 
methane.  

Litter 

On windy days there is the 
potential for waste on the site to 
be blown away. 

Litter control fences must be 
in place around the tipping 
area to minimize this 
problem. 

Dust 
In very dry weather the site can 
become dusty. 

A water bowser shall be 
deployed to dampen all dusty 
areas as and when necessary. 

Mud 

In very wet weather there is the 
danger that mud from the site 
could be carried out on to the 
road. 

The site shall contain a wheel 
wash and all vehicles shall be 
required to use this before 
leaving the site.  

Noise 
Noise from the landfill site can 
be an issue for nearby residents.  

Installation of sound barrier 
moveable walls and use of 
vegetation to reduce noise. 

Dissemination of pathogenic agents 

The collection, transport and 
storage of urban waste facilitate 
the multiplication and 
dissemination of the pathogenic 
agents and their accompanying 
breed: insects, rats, crows, stray 
dogs. 

The pathogenic agents shall 
be dealt effectively and 
regularly by a local pest 
control company. 
 

 
3 Methane gas and its environmental impacts 

Methane gas is considered the second largest contributor to the global warming due to the 
drastic increase of its concentration in the atmosphere in the last two centuries. Scientists 
created a parameter to measure the contribution of each greenhouse gas on the global 
warming which is called Global Warming Potential (GWP). The GWP is the ratio of heat 
trapped by one unit mass of the greenhouse gas to that of one unit mass of CO2 over 
a specified time period.2 The references values of GWPs published by the Intergovernmental 
Panel of Climate Change (IPCC) consider a 100 year time horizon. Taking these premises 
into account, it was estimated that methane gas has a global warming potential 21 times 
bigger than carbon dioxide. 
                                                        
2 http://www.epa.gov/highgwp/scientific.html 

http://www.epa.gov/highgwp/scientific.html
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Because methane has a fairly short atmospheric lifetime (from 9 to 15 years), and because 
it is so effective in trapping heat, efforts to reduce methane emissions will have a rapid impact 
on mitigating global warming. Methane gas can also contribute on the formation of Volatile 
Organic Compounds (VOC) and ozone in the troposphere which together with other air 
pollutants contribute on the creation of photochemical smog, a serious concern for human 
health in major urban centers once it can cause breathing problems, eye and nose irritation 
and decrease the immunity capacity of organism. Hospital admissions and respiratory deaths 
often increase during periods when ozone levels are high in the troposphere.3   

Methane is emitted from a variety of both human-related (anthropogenic) and natural 
sources. Human-related activities include fossil fuel production, animal husbandry (enteric 
fermentation in livestock and manure management), rice cultivation, biomass burning, and 
waste management. These activities release significant quantities of methane to the 
atmosphere. It is estimated that 60% of global methane emissions are related to human-related 
activities (IPCC, 2001c). Natural sources of methane include wetlands, gas hydrates, 
permafrost, termites, oceans, freshwater bodies, non-wetland soils, and other sources such as 
wildfires.4 

Municipal solid waste landfills are the largest source of human-related methane emissions 
in the United States, accounting for about 25 percent of these emissions in 2004.5 This 
problem is similar in most of developed countries where there is a high per capita generation 
of solid waste and is becoming a topic of importance in many developing countries where a 
significant increase on consumption rate has been observed in the last decades. 

Methane is generated in landfills and open dumps as waste decomposes under anaerobic 
(without oxygen) conditions. The amount of methane created depends on the quantity and 
moisture content of the waste and the design and management practices at the site. 

Unlike other greenhouse gases, methane can be used to produce energy since it is the major 
component (95 percent) of natural gas. Consequently, for many methane sources, 
opportunities exist to reduce emissions cost-effectively or at low cost by capturing the 
methane and using it as fuel. 

At the same time, methane emissions from landfills represent a lost opportunity to capture 
and use a significant energy resource. Landfill gas (LFG) consists of about 50 percent 
methane (CH4), the primary component of natural gas, about 50 percent carbon dioxide 
(CO2), and a small amount of non-methane organic compounds. 

The use of LFG helps to reduce odors and other hazards associated with its emissions, and 
it helps prevent methane from migrating into the atmosphere and contributing to local smog 
and global climate change. 

4 Extraction of landfill gas and its alternative uses 
Landfill gas is extracted from landfills using a series of wells and a blower/flare (or 

vacuum) system. This system directs the collected gas to a central point where it can be 
processed and treated depending upon the ultimate use for the gas. From this point, the gas 
can be simply flared or used to generate electricity, replace fossil fuels in industrial and 
manufacturing operations, fuel greenhouse operations, or be upgraded to pipeline quality gas. 
Within all possible destinations from the recovery of LFG, the generation of electricity is the 
most used one. There are a varied number of available technologies for for this purpose, 

                                                        
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Photochemical_smog 
4 http://www.epa.gov/methane/sources.html 
5 http://www.epa.gov/lmop/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photochemical_smog
http://www.epa.gov/methane/sources.html
http://www.epa.gov/lmop/
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including internal combustion engines, turbines, microturbines, Stirling engines (external 
combustion engine), Organic Rankine Cycle engines, and fuel cells. The vast majority of 
projects use internal combustion (reciprocating) engines or turbines, with microturbine 
technology being used at smaller landfills and in niche applications. Certain technologies such 
as the Stirling and Organic Rankine Cycle engines and fuel cells are still in the development 
phase.6 

It is estimated that a LFG project can capture roughly 60-90% of the methane emitted from 
the landfill, depending on system design and effectiveness. The captured methane is destroyed 
(converted to water and the much less potent CO2) when the gas is burned to produce 
electricity7. 

Producing energy from LFG avoids the need to use non-renewable resources such as coal, 
oil, or natural gas to produce the same amount of energy. This can avoid gas end-user and 
power plant emissions of CO2 and pollutants such as sulfur dioxide (which is a major 
contributor to acid rain), particulate matter (a respiratory health concern), nitrogen oxides 
(NOx), and trace hazardous air pollutants. 

It should be noted that LFG electricity generation devices, like all combustion devices, 
generate some emissions of NOx, which can contribute to local ozone and smog formation. 
Depending on the fuels and technologies used by the power plant and the landfill project, the 
NOx emission reductions from the power plant may not completely offset the NOx emitted 
from the LFG electricity project. However, the overall environmental improvement from LFG 
electricity generation projects is significant because of the large methane reductions, 
hazardous air pollutant reductions, and avoidance of the use of limited non-renewable 
resources such as coal and oil that are more polluting than LFG. 

5 Benefits to the local economy derived from landfill gas projects 
Every landfill gas project generates revenue from the sale of the gas and can also create 

jobs associated with the design, construction, and operation of energy recovery systems. 
Landfill gas projects involve engineers, construction firms, equipment vendors, and utilities or 
end-users of the power produced. Much of this cost is spent locally for drilling, piping, 
construction, and operational personnel, helping communities to realize economic benefits 
from increased employment and local sales. Businesses are also realizing the cost savings 
associated with using LFG as a replacement for more expensive fossil fuels, such as natural 
gas. Some companies will save millions of dollars over the life of their LFG energy projects. 
For example, the Ecology Club at Pattonville High School in Maryland Heights, Missouri, 
came up with the idea to use gas from the nearby landfill to heat their school. The school paid 
$175,000 to run a 3,600-foot pipeline between the landfill and the school's two basement 
boilers. In turn, the landfill owner donated the methane to the school as a way of "giving back 
to the community." The school anticipates that it will save $40,000 a year, and recapture its 
investment within five years.8 

6 Opportunities on the landfill gas projects through the Kyoto Protocol 
Besides all the benefits previously mentioned as a result of the recovery of methane gas 

from landfill sites for the generation of electricity and heat, it is noteworthy to remind the 
possibility to have these projects accredited by the Executive Board of the United Nations on 

                                                        
6 http://www.epa.gov/lmop/overview.htm#methane 
7 http://www.epa.gov/lmop/benefits.htm - CO2 emissions from MSW landfills are not considered to contribute to 
global climate change because the carbon was contained in recently living biomass. The same CO2 would be 
emitted as a result of the natural decomposition of the organic waste materials outside the landfill environment. 
8 http://www.epa.gov/lmop/benefits.htm 

http://www.epa.gov/lmop/overview.htm#methane
http://www.epa.gov/lmop/benefits.htm
http://www.epa.gov/lmop/benefits.htm
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Climate Convention (UNCCC) as a Clean Development Project in one of the developing 
countries.  

The CDM is one of the flexibility mechanisms established by the Kyoto Protocol with the 
purpose of facilitating attainment of the targets for greenhouse gas (GHG) emission reduction 
that were defined for each of the ratifying countries. In short, the CDM proposal (described in 
Article 12 of the Protocol) states that each tonne of CO2 equivalents1 (tCO2e) which is not 
emitted or which is removed from the atmosphere by a developing country (non-Annex I) 
may be traded in the form of carbon credits in world markets, thereby providing an additional 
incentive to further the reduction of global GHG emissions. 

The Kyoto Protocol determines that all Annex I parties (industrialized countries with 
emission reduction targets) must establish the emission reduction targets of the main GHG 
emitters that reside within their territories, in accordance with the national target set for them 
by the Protocol. With the introduction of the CDM, companies which are not able or do not 
wish to reduce their emissions according to their government established targets may as an 
alternative purchase Certified Emission Reductions (CERs) from developing countries 
which have implemented GHG emission reduction projects, and use those purchased CERs to 
help them comply with their obligations. However, it should be noted that the use of this 
mechanism is limited to only a part of their reduction commitments. In order to benefit from 
the incoming revenues obtained from CER sales to industrialized countries, developing 
countries, in turn, must create CDM projects to foster sustainable development. 

In order to obtain CDM project validation a proposed GHG emission reduction project 
must first comply with a series of legal procedures at which time it will receive authorization 
from the UN through its CDM Executive Board, which is the ultimate instance for 
evaluating CDM projects. 

Within the CDM framework there are currently a higher concentration on projects related 
to energy industries (renewable and non-renewable sources) followed by waste handling and 
disposal projects as the graphic 1 below may represent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:http://cdm.unfccc.int/Statistics/Registration/RegisteredProjByScopePieChart.html 
 
                                                                          Fig. 1 
 

There are currently 29 landfill gas projects registered by Executive Board under the CDM 
framework and most of them (about 30%) are implemented in Brazil. The first LFG project 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Registration/RegisteredProjByScopePieChart.html
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ever implemented under the CDM framework was registered on November 2004 and is called 
Nova Gerar.  

Nova Gerar is a joint venture between EcoSecurities, an environmental finance company 
which specializes in greenhouse gas mitigation issues and S.A. Paulista a Brazilian civil 
engineering and construction firm based in the city of Sao Paulo, Brazil.  

In 2001, S.A. Paulista was granted a 20-year concessional licence by the Empresa 
Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB – Municipal Waste Collection Company, 
a government agency responsible for waste collection and disposal) to manage the Marambaia 
and Adrianopolis landfills in the State of Rio de Janeiro, and to explore the landfill gas 
potential of these sites. 

The objective of Nova Gerar joint venture is to explore the landfill gas collection and 
utilization activities of the landfills managed by SA Paulista. This include the investment in a 
gas collection system, leachate drainage system and a modular electricity generation plant at 
each landfill site (with expected final capacity of 12 MW), as well as generator compound at 
each site. The generators combust the methane in the landfill gas to produce electricity for 
exporting to the grid. Excess landfill gas, and all gas collected during periods when electricity 
is not produced, shall be flared. 

It is expected that the capture and combustion of the landfill gas methane to generate 
electricity will effectively result in the avoidance of 14.072 million tones of CO2 emissions 
over 21 years. 
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SOUČASNÉ PŘÍSTUPY K PREDIKCI MÍRY INFLACE POMOCÍ 
PHILLIPSOVY KŘIVKY  

Liběna Černohorská, Jan Černohorský 
Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

Abstract: This article deals with the exploration for facts of foreign scientific papers 
including overview their fundamentals parts about the Phillips curve, respective if can the 
Phillips curve (in short-run  and long-run) help forecast inflation nowadays. The analysis of 
validity the Phillips curve is estabilished dates of Europe and US ekonomy. The analysis of 
the Phillips curve in the Czech Republic is executed in the article too. 
Key words: short-term and long-term Phillips curve, inflation, unemployment 

1 Úvod 
Jedním z nástrojů, který se dodnes využívá k předpovídání budoucí míry inflace je tzv. 

Phillipsova křivka. Jejím autorem je novozélandský ekonom A.W. Phillips, který ve své práci 
v roce 1958, uveřejnil názor, že existuje inverzní vztah mezi mírou změny mezd 
a nezaměstnanosti v britské ekonomice. Podobný jev byl nalezen i v jiných zemích a v roce 
1960 Paul Samuelson a Robert Sollow „vzali“ Phillipsovu práci a míru změny mezd nahradili 
inflací – vznikl tak známý vztah, který předpokládá, že ve chvíli, kdy je inflace vysoká, 
nezaměstnanost je na nízké úrovni a naopak. Inflace může mít různé příčiny i důsledky. 
Vysoká a nestabilní inflace má na vývoj ekonomiky vliv veskrze negativní, takže je třeba 
proti ní bojovat. Aby byl boj efektivní, je třeba bojovat včas, a tedy inflaci sledovat a snažit se 
ji i předvídat.[[6]] 

V následujících letech mnoho ekonomů v průmyslově vyspělých zemích bralo tento vztah 
za bernou minci. Jedním z důsledků bylo, že vlády toto začaly využívat ke kontrole 
nezaměstnanosti. Obvykle byla tolerována „rozumně“ vysoká míra inflace, za účelem snížení 
nezaměstnanosti. Během určité doby však začalo být stále více zřejmé, že tento vztah není 
zdaleka stoprocentní. 

 Cílem článku je provést rešerši zahraničních výzkumných prací, včetně uceleného 
přehledu z jejich nejpodstatnějších částí, týkajících se platnosti Phillipsovy křivky v současné 
době a možnostech jejího využití při předpovídání míry inflace a zároveň provést analýzu 
Phillipsovy křivky v České republice. 

2 Současné přístupy k využití a platnosti Phillipsovy křivky 

Phillipsovou křivkou se i v současné době zabývá velké množství ekonomů a finančních 
institucí, kteří se snaží pomocí Phillipsovy křivky předpovídat míru inflace, resp. ověřit 
inverzní vztah mezi inflací a nezaměstnaností. V příspěvku jsou představeny tyto studie:   

• Federální rezervní banka San Francisco (studie Atkenson a Ohanian), 
• Deutsche Bundesbank (studie Tillmann), 
• Federal Reserve Board, Washington D.C. (Brayton, Roberts a Williams)  

Platnost krátkodobé a dlouhodobé Phillipsovy křivky v USA 
Během počátku 60.let, hodně ekonomů a politických činitelů věřilo, že monetární politika 

může využívat stabilní výměny míry inflace a míry nezaměstnanosti. Jedna z hypotéz o této 
výměně, kterou popsal A.W. H. Phillips roku 1958, kde použil data z Velké Británie z let 
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1861-1957, naznačovala, že je možno permanentně snižovat míru nezaměstnanosti tím, že se 
vyvolá vyšší inflace. O několik let později (1967-1968), ekonomové Edmund Phelps a Milton 
Friedman, přesvědčivě argumentovali tím, že jakákoliv takováto výměna bude účinná pouze 
krátkodobě: jakmile lidé dospějí k závěru, že inflace se bude zvyšovat – tj. budou očekávat 
její nárůst, monetární politika nebude schopná permanentně udržet míru nezaměstnanosti pod 
její rovnovážnou hladinou, resp. přirozenou mírou. Toto tvrzení bylo později potvrzeno, když 
v 70.letech ve Spojených státech amerických, stoupající inflace nepřinesla očekávané snížení 
nezaměstnanosti, které „slibovala“ Phillipsova křivka. Naopak, vyšší inflace se spojila - 
splynula s vyšší nezaměstnaností – kombinace, která je dnes známá, jako stagflace. 

Přesto, že Phelps-Friedmanův názor se ukázal být správným, stále zde zůstávala možnost 
existence vztahu nezaměstnanosti a inflace v krátkém období. Tato myšlenka vedla k dalšímu 
zkoumání a vývoji rozšířené Phillipsovy křivky právě v krátkém období, kde se inflace ve 
vztahu k nezaměstnanosti a naopak, pohybují opačným směrem. Když je nezaměstnanost pod 
svou přirozenou mírou, inflace pravděpodobně bude růst. Když nezaměstnanost bude nad 
svou přirozenou mírou, inflace bude pravděpodobně klesat. Míra přirozené nezaměstnanosti 
je často uváděna jako ukazatel NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment) 
indikuje rovnovážnou míru nezaměstnanosti, která je ještě konzistentní se stabilní inflací. 
Nízké a klesající hodnoty NAIRU vypovídají o tom, že stabilní či klesající inflace je možné 
dosáhnout, aniž by se zvyšovala míra nezaměstnanosti. Nebo opačně, nezaměstnanost je 
možné snižovat bez výrazných inflačních tlaků.  

 
             nezaměstnanost 

          Zdroj: http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2002/el2002-29.html 

 
Graf 1:  Krátkodobá Phillipsova křivka v USA(v letech 1960-1983, v %) 

 
 

http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2002/el2002-29.html
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                                                                  nezaměstnanost 

Zdroj: http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2002/el2002-30.html 
Graf 2: Krátkodobá Phillipsova křivka  v USA (v letech 1984-2002, v %) 

 

Ve studii, kterou v roce 2001 uveřejnili Atkeson a Ohanian zpochybňují užitečnost 
krátkodobé Phillipsovy křivky jako nástroje, k předpovídání inflace. Studie shrnuje jejich 
výsledky a diskutuje některé důkazy ukazující na nestabilitu krátkodobé Phillipsovy křivky. 

Vzájemná závislost mezi inflací a nezaměstnaností v americké ekonomice je mizivá. Hned 
v nadcházejících desetiletích po jejím prvotním představení však přestala křivka platit. Jak 
znázorňuje graf 3, dlouhodobý vztah mezi inflací a nezaměstnaností se nezdá být funkční ani 
v současné historii. Pro konstrukci dlouhodobé Phillipsovy křivky byly z důvodu dostupnosti 
dat vybrány údaje z americké ekonomiky v letech 1948 až 2005.  

 
Zdroj: http://www.bls.gov/data/home.htm://www.bls.gov/data/home  

Graf 3: Kombinace inflace a míry nezaměstnanosti v USA v letech 1948 - 2005 

       

http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2002/el2002-30.html
http://www.bls.gov/data/home.htm://www.bls.gov/data/home
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Důvody pro neplatnost Phillipsovy křivky v dlouhém období spočívají v mnoha faktorech: 

• ropné šoky,  
• změny ve flexibilitě a struktuře pracovního trhu (růst produktivity díky informační 

revoluci, outsourcing v rámci globální ekonomiky, rozšíření odborů, atd.), 
• zavedení inflačního cílování v měnové politice a s tím související vývoj inflačních 

očekávání.  
Všechny tyto signifikantní změny způsobují neplatnost Phillipsova vztahu v dlouhém 

období a promítají se spíše do posunů krátkodobých Phillipsových křivek.  

2.1.1 Výsledky výzkumu Federální rezervní banky San Francisco 
Atkeson a Ohanian tvrdí, že podobně jako v případě dlouhodobé Phillipsovy křivky, ani ta 

krátkodobá  nepředstavuje důvěryhodný zdroj, ze kterého by se s jistotou mohla předpovídat 
budoucí inflace. Jejich verze krátkodobé Phillipsovy křivky je utvořena tak, že každé čtvrtletí 
spočítá regresní vztah mezi nezaměstnaností a inflací – tento výpočet je následně využit 
k předpovědi průměrné inflace na další čtvrtletí.  

Atkeson a Ohanian ukazují, že regresní koeficient míry nezaměstnanosti (který měří sklon 
krátkodobé Phillipsovy křivky) se v průběhu času podstatně mění. Hlavně ale demonstrují, že 
regresní koeficient je výrazně negativní v průběhu 1960-1983, avšak po roce 1983 se blíží 
nule. Tento výsledek je zobrazen v grafech 1 a 2, kde lze spatřit, že sklon nejvhodnější 
regresní křivky je o poznání vodorovnější ve druhém období. Úplně vodorovná regresní 
křivka by znamenala, že neexistuje vztah mezi současnou mírou nezaměstnanosti a budoucí 
inflací.  

 
       Zdroj: http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2002/el2002-29.html 

Graf 4:  Regresní hodnoty Phillipsovy křivky v letech 1974-2002 
                             

Další důkaz nestability je znázorněn v grafu 4, který ukazuje křivku získanou 
ze čtvrtletních dat z let 1974-2002. Křivka se zde pohybuje v hodnotách -1,17 až do 0,05. 
Kladná hodnota tohoto parametru staví Phillipsovu křivku „na hlavu“: když je 
nezaměstnanost pod hodnotou NAIRU, inflace by měla klesat ne růst. Zde jsou některé 
z možných vysvětlení neplatnosti Phillipsovy křivky v krátkém období:[[1]] 

• změny v monetární politice, které ovlivňují očekávání občanů budoucí inflace, 

http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2002/el2002-29.html
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• demografické změny, 
• změny produktivity práce, která zapříčinila růst mezd vyšší než byl růst inflace. 

Když Atkeson a Ohanian sestrojili graf z odhadů inflace z let 1984 až 2002, které byly 
utvořeny pomocí Phillipsovy křivky a porovnali je se skutečnou inflací, tak zjistili, že 
předpovědi byly většinou nepřesné. Kromě toho, že předpokládá, že inflace pro další čtvrtletí 
bude stejná jako byla za poslední čtvrtletí, tak také nepřikládá žádnou váhu současné míře 
nezaměstnanosti. Autoři obdrželi podobné výsledky pro velké množství různých modelů. 

Na základě výsledků, které jsou uvedeny výše, Atkeson a Ohanian došli k závěru, že 
předpovídat inflaci pomocí Phillipsovy křivky není příliš vhodné.  

Někdo by se mohl pozastavit nad tím, zda závěry Atkesona a Ohaniana jsou „citlivé“ 
k období 1983, kde autoři srovnávali skutečnou inflaci s jejich předpovědí. Následná studie 
Fischera, Liu a Zhou se toto snaží zjistit. Autoři potvrzují, že model Phillipsovy křivky ztrácí 
na přesnosti od roku 1985, ale v letech 1977-1984 byly výsledky správné. Dále zjistili, že, 
v období 1993-2000 v případě, že se inflace počítá pomocí tzv. indexu spotřebních cen, byly 
výsledky nepřesné. Autoři Fischer, Liu a Zhou ukazují, že model Phillipsovy křivky může 
správně předpovědět směr změny inflace v přibližně 60-70% případů. [[4]] 

2.1.2 90. léta – hádanka? 
Během druhé poloviny devadesátých let, ekonomika Spojených států vykazovala nízkou a 
klesající inflaci kombinovanou s nízkou a klesající mírou nezaměstnanosti. Tehdy, velké 
množství ekonomů nahlíželo na tuto kombinaci, jako na konec Phillipsovy křivky v krátkém 
období. Studie ukazuje, že standardní Phillipsova křivka neustále nadhodnocuje inflaci během 
pozdních 90. let, když klesala míra nezaměstnanosti na své 30tileté minimum. 

Jeden z faktorů, který by to mohl mít na svědomí je zřejmě trend rostoucí produktivity 
práce – pravděpodobně tlačený příchodem nových technologií. Empirické studie Staigera, 
Stocka a Watsona a současně i Balla a Mankiwa předkládají důkazy o existenci potenciálních 
vazeb mezi růstem produktivity práce a přirozenou mírou nezaměstnanosti. Podle těchto 
autorů, byla rozšířena Phillipsova křivka o tuto variabilní proměnnou, což velice 
zpřesnilo její výsledky pro období druhé poloviny 90. let. [[11]] 
2.1.3 Zhodnocení výzkumu Federální rezervní banky San Francisco 
Během 70. let obě makroekonomické veličiny, inflace a nezaměstnanost, rostly po období 
celé dekády. Toto pozorování vedlo ekonomy k upuštění od myšlenky stabilní dlouhodobé 
„výměny“ mezi těmito dvěma proměnnými. Nicméně, fakta nadále podporovala existenci 
krátkodobé Phillipsovy křivky. Během druhé poloviny 90.let se ukázala jako nedostatečná i 
tato krátkodobá verze – extrémně nízká nezaměstnanost sebou nepřinesla předpovídaný nárůst 
inflace. Tento průlom přitáhl pozornost k rozšířené Phillipsově křivce, která obsahuje časově 
proměnnou hodnotu rovnovážné míry nezaměstnanosti.  

Potřeba doplnit krátkodobou Phillipsovu křivku, tak aby počítala se změnami NAIRU, je 
obtížnou výzvou pro každého, kdo by chtěl tento model využít k předpovědi inflace. Velký 
rozptyl kolem nejvhodnější regresní křivky v grafech 1 a 2 ukazuje elementární nedostatky ve 
vztahu inflace a nezaměstnanosti. Ve světle těchto problémů, krátkodobá Phillipsova křivka 
by měla být nahlížena pouze jako omezená pomůcka. Výsledky naznačují, že její užitek 
spočívá spíše v předpovědi směru změny inflace nežli v předpovídání hodnoty míry inflace.  
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2.2 Deutsche Bundesbank: Neo-Keynesiánská Phillipsova křivka v Evropě: platí nebo 
selhává? 

Standartní Neo-Keynesiánský model stanovuje inflaci jako současnou hodnotu budoucích 
skutečných mezních nákladů. Studie testuje [[12]] Neo-Keynesiánskou Phillipsovu křivku a 
využívá odhadů budoucích reálných mezních nákladů vytvářených z VAR1. 

 Modely strnulých cen s monopolistickou konkurencí se staly standardním systémem ke 
studii inflace a peněžní politiky. Pod tímto Neo-Keynesiánským vzorem je dynamika inflace  
progresivní. Neo-Keynesiánská křivka (NKPC) vyjadřuje současnou inflaci k očekávané 
budoucí inflaci a k míře současné skutečné aktivity.  

Tato současná implicitní spojitost v modelech střídavých cen je hlavním námětem studie, 
protože vyhovuje zavedenému empirickému přístupu. Přístup ke stanovení empirického 
modelu je podobný k empirickým studiím interpolárního modelu běžného účtu nebo vztahu 
mezi akciemi a následných dividend. Konkrétně můžeme využít předpovědí, založených na 
modelu VAR, k vytvoření sérii konzistentních modelů, které by se měly shodovat s chováním 
skutečné inflace za předpokladu, že model je správný. Často je prohlašováno, že 
fundamentální inflace vysvětluje současnou inflaci docela dobře. V této studii osvětlujeme 
toto pomocí dat získaných z Eurozóny. Byly použity různé metody, k vyčíslení množství míry 
odhadované nejistoty kolem těchto odhadů. Obrovská důvěra zabraňuje jakémukoliv 
smysluplnému vysvětlení obvykle užívaného stupně předpokládané přesnosti. Výsledek 
progresivního modelu nemůže být interpretován tak, jak je tomu v literatuře, kvůli velice 
širokému intervalu spolehlivosti. Základní specifikace je odpovídající jak u absolutně 
neodpovídajícího modelu, kde současný vztah součinitelů mezi skutečnou a fundamentální 
inflací je negativní, tak u pozoruhodně odpovídajícího modelu, kde současná a fundamentální 
inflace projevuje skoro dokonalý pozitivní vzájemný vztah. 

Obohacený model o minulou inflaci, zlepšuje funkčnost modelu a snižuje důvěru kolem 
vzájemných vztahů součinitelů. Nicméně, zatímco bod odhadu může kopírovat současnou 
inflaci docela dobře, pozůstává tu nedůvěra kolem relativní nestability fundamentální a 
současné inflace. Z tohoto důvodu velká míra nejistoty zůstává a brání rozumné interpretaci 
empirického modelu. 

Modely strnulých cen s monopolistickou konkurencí se staly standardním systémem ke studii 
inflace a peněžní politiky. Navzdory rozmanitosti domněnek okolo podrobností zdrojů 
nominální nepružnosti v rámci oboru, většina přístupů sdílí společný základní kámen. Pod 
Neo-Keynesiánským vzorem, tento běžný element tvrdí, že hybnost inflace je do jisté míry 
progresivní. Tudíž tahoun NKPC spojuje běžnou inflaci k očekávané budoucí inflaci a míře 
běžné reálné aktivity. Navíc může být dokázáno, že míra inflace je dána jako současná 
hodnota úplné očekávané dráhy budoucích skutečných marginálních výdajů. 
                                                        

1 V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Její hodnota 
vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti a za stanovený časový 
interval. Nejčastěji se VAR měří při pravděpodobnosti 95 procenta a časovém horizontu jeden den. Interpretace 
hodnoty VAR např. jeden milión při zmíněných parametrech znamená, že ztráta příslušného portfolia následující 
den s 95procentní pravděpodobností nepřesáhne jeden milión. Pro měření VAR lze použít několik odlišných 
způsobů. Mezi nejpopulárnější patří historická metoda, parametrická metoda či simulace Monte Carlo) modelů 
k posouzení schopnosti modelu, že chování odpovídá aktuální inflaci. Podle literatury, model odpovídá velmi 
dobře Euro dat na první pohled. Avšak, analýzy tohoto druhu ignorují značný stupeň nejistoty okolo VAR 
odhadů. Skupina samozaváděcích programů ukazují, že tento výsledek je stálý u dobře padnoucích ale také u 
absolutně selhávajících modelů. Když vezmeme v úvahu inflaci neschopnou pohybu, která během regresní 
indexace snižuje důvěryhodnost vazeb během měření odpovídajícímu modelu, stále nemůže vytvářet do 
dostatečné míry přesný odhad. Tudíž nelze jednoznačně stanovit, zda model odpovídá  či ne. 
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Tato současná hodnota nepřímého vztahu v jakémkoliv standardním Neo-Keynesiánském 
modelu je hlavním námětem této studie, protože je velmi vhodný vůči zavedenému 
empirickému přístupu. Jako jiné souvislé současné hodnoty, např. dočasný model běžného 
účtu nebo vztah mezi cen akcií a očekávaných dividend, tento model může být přímo 
stanoven pomocí původního uspořádání konstrukcí od Campbella a Shillera (1987). Výhoda 
tohoto empirického přístupu je taková, že obchází sporné otázky zapojené do standardů GMM 
odhadů NKPC, tj. ukázkových vzorů a výběr náležitých nástrojů.  

Konkrétně můžeme využít VAR, vycházejících z předpovědí ke generování skupin 
souvislých modelů nebo fundamentální inflaci, která se má shodovat s chováním současné 
inflace, jestliže model je správný. Význačným příspěvkem, který zužitkovává strukturu 
současné hodnoty pro údaje americké ekonomiky jsou [[5],[7]]2. V jejich vlivné studii (2001) 
odvozují skupinu fundamentální inflace Euro sféry a domnívají se, že fundamentální inflace 
sleduje chování současné inflace velmi dobře. Výsledky studií uvádí, že NKPC se shoduje 
s Euro údaji velmi dobře, možná lépe než s údaji v USA.  

2.2.1 Zhodnocení výzkumu Deutsche Bundesbank: Neo-Keynesiánská Phillipsova 
křivka v Evropě 

Standardní Neo-Keynesiánská Phillipsova křivka specifikuje současnou inflaci jako 
současnou hodnotu budoucího toku reálných marginálních nákladů. Předchozí studie 
využívaly VAR projekty budoucích reálných marginálních nákladů a to prostřednictvím 
očekávání trhu k odvození řady pevnosti modelu či fundamentální inflační míry. Často je 
prohlašováno, že tato řada fundamentální inflace vysvětluje aktuální inflace velmi dobře. 

     V této studii [[7]] je to vysvětleno pomocí použitých dat pro Euro-zónu. Zejména je 
použit samozaváděcí program, aby bylo možné kvantifikovat stupeň odhadu nejistoty kolem 
těchto odhadů. Je dokázáno, že výsledek ryze regresivního modelu nemůže být interpretován 
jako je v literatuře kvůli ohromné šířce intervalů spolehlivosti. Základní přesné stanovení je 
konzistentní u absolutního selhání modelu, kde korelace součinitelů mezi současnou 
a fundamentální inflací je –0,31 a zároveň u významně dobře zvoleného modelu, kde 
současná a fundamentální inflace projevuje téměř dokonalou pozitivní korelaci. 

Jakmile tolerujeme inflaci neschopnou pohybu ve smyslu, že minulá inflace pronikne do 
Phillipsovy křivky, např.pomocí cenového indexu, zlepší se tím samotný model. I tak po 
započítání opozdělé inflace, vysvětlení hodnoty inflace v Evropě je limitováno kvůli velkému 
stupni odhadované nejistoty. 

2.3 Federal Reserve Board: Co se stalo s Phillipsovou křivkou? 
Současný výskyt klesající inflace a nízké míry nezaměstnanosti v druhé polovině 90.let, se 

zdá být v rozporu s vlastnostmi standardní Phillipsovy křivky. Tyto výsledky vychází 
z modelu, ve kterém inflace závisí na míře nezaměstnanosti, míře inflace v minulosti a běžné 
míře cen ze strany nabídky. Ukazuje se, že v takovémto modelu, jsou upřednostňovány 
dlouhé intervaly předchozí inflace před krátkými intervaly. S těmito dlouhými intervaly, je 
přirozená míra nezaměstnanosti odhadnuta přesně, avšak pro 90.léta jsou tyto výpočty 
nestabilní. Dvě možné modifikace standardní Phillipsovy křivky situaci stabilizují. 

Jedna modifikace Phillipsovy křivky nahrazuje míru nezaměstnanosti mírou 
potencionálního produktu. Ačkoli tato změna vede k přesnějším výpočtům inflace z minulých 
období, předpovídací schopnosti není nikterak přesná pro období 1955-1998.  

Druhá modifikace Phillipsovy křivky, která je preferovaná, upravuje Phillipsovu křivku 
tak, aby obsahovala „chyby opravující“ mechanismus zahrnující navyšování cen práce. Právě 
                                                        
2 Používáme údaje čtvrtletní z Euro sféry od 1. čtvrtletí 1970 do 4. čtvrtletí 2003. 
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toto poměrně vysoké navýšení v průběhu 90.let, je pravděpodobně tím, co drželo inflaci 
v tomto období tak nízko. 

Vzestup a pád inflace ve Spojených státech během let 1970-1980 poskytl testovací zázemí 
pro Phillipsovu křivku. A podle některých studií (např. Fuhrer 1995, Gordon 1997), takovéto 
modely vykazovaly obdivuhodně dobré výsledky ve sledování skutečné míry inflace. Na 
základě těchto povzbuzujících výsledků, spousta lidí bylo přesvědčeno o užitečnosti tohoto 
nástroje v předpovídání inflace. Naneštěstí, hlavní prvek v Phillipsově křivce, tj. že inflace 
roste, když se snižuje se nezaměstnanost, se zdá být „postaven na hlavu“ během ekonomické 
expanze v 90.letech, kdy míra nezaměstnanosti spadla pod svůj dlouhodobý průměr kolem 6 
% a následně ještě i pod 5 %, ve chvíli, kdy inflace klesala taktéž. 

Jedním z cílů studie [[2]] je se ujistit, zda minulá inflace je skutečně překvapující 
z pohledu statistiky, v kontextu Phillipsovy křivky. Autoři studie předkládají grafy vedoucí 
k závěru, že v tomto modelu došlo k výraznému posunu. Ukazují chyby v předpovědi u námi 
preferované rovnice pro výpočet inflace. Horní část obsahuje chyby předpovědi na 1 čtvrtletí 
dopředu, založené na po sobě jdoucích přepracovaných odhadech použité rovnice na vzorcích, 
které začínají 1. čtvrtletím 1955. Jejich konec byl vždy posunován po jednotlivých čtvrtletích 
směrem dopředu. Ačkoli v grafu 5 není zjevná žádná podstatná chyba, inflace ve skutečnosti 
byla nižší než předpovídaný model.  

Spodní část grafu 5 vyhodnocuje interval chyb při roční předpovědi. Tyto chyby jsou 
odvozeny analogicky od postupu použitého v případě horního grafu, kromě toho, že 
v průběhu každého čtvrtletí, je předpověď dynamická simulace, ve které je opožděná inflace 
nastavena na stejné hodnoty jako jsou ty simulované. Nejnovější čtvrtletní předpovědi 
nadhodnotily inflaci o 1,3 %, nad rámec 95% intervalu spolehlivosti, což znamená chyby 
v předpovědi až do 0,9 %. 

Tendence nadhodnocovat inflaci začínající uprostřed 90. let minulého století charakterizuje 
základní rovnice pro všech šest měření inflace, která studujeme. Kromě jednoho, míra chyb 
v předpovědi je postačující k tomu, abychom odmítli hypotézu o stabilitě této rovnice. 
V rámci těchto rovnic, nestabilita může být interpretována jako nestabilita NAIRU. 

Zároveň lze nalézt blízký vztah mezi množstvím intervalů inflace zahrnutých v množství 
rovnici, ať už je nalezena  významná strukturální změna nebo ne. Rovnice s takto dlouhými 
intervaly inflace (až 24 čtvrtletí) jsou obecně nestabilní, zatímco ty s krátkými intervaly 
nejsou. V podstatě, odhady NAIRU jsou mnohem přesnější v dlouhodobých rovnicích než 
v krátkodobých a následně míra nezaměstnanosti v průběhu předchozích několika let je 
v 95% intervalu spolehlivosti dlouhodobých rovnic, ale nikoliv krátkodobých. 
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         Zdroj: www.federalreserve.gov/pubs/feds/1999/199949/199949pap.pdf 

Graf 5:  Předpověď míry inflace: Chyby v předpovědi 

Vztah mezi délkou intervalů inflace a NAIRU byly zpracovány  ve studii [[11]] – 
zdůrazňují šířku intervalů spolehlivosti pro NAIRU nalezené v krátkodobých rovnicích na 
základě toho, že takovéto délky intervalů jsou optimální, dle jak standardních hypotetických 
testů, tak podle kritérií podle kterých se volí délka intervalů. Naše dlouhodobé rovnice jsou 
výsledkem používání kritéria, na základě kterého zároveň volíme délku intervalů a koeficient 
sjednocení. Tyto dlouhodobé Phillipsovy křivky jsou navíc plastičtější a dávají mnohem 
přesnější odhady NAIRU, mají mnohem lepší vlastnosti obecně vzato, nežli krátkodobé. 
Metoda Monte Carlo naznačuje, že postup, kdy se společně hledá délka intervalů 
a sjednocující postupy je odpovídajícím způsobem přesná v hledání toho „správného“ 
modelu. 

Vysvětlení je založeno na upravené Phillipsově křivce, která obsahuje úroveň navýšení 
mezd, jako chyby opravující prvek. Shledáváme, že úroveň tohoto navýšení je podstatná pro 
všechny míry inflace, které jsme zkoumali. Rovnice, která obsahovala tuto úpravu vykazovala 
mnohem menší nestabilitu. 

2.3.1 Závěr výzkumu Federal Reserve Board 
Základní verze Phillipsovy křivky nemůže odpovídajícím způsobem vysvětlit, proč inflace 

byla na tak nízké úrovni během druhé poloviny 90.let. Podklady podporují názor, že vývoj 
cen, je částečně odhadnutelný „chyby opravujícím“ mechanismem obsahujícím navýšení 
mezd. Vysoké navýšení klade tlak na snížení inflace a obráceně. S poměrně vysokým 
nárůstem mezd v 90.letech, tento mechanismus by odhady inflace po většinu tohoto období 
udržoval nižší. Ovšem u konce období i tento systém ponechává některé věci nevysvětlenými. 

http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1999/199949/199949pap.pdf
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3 Phillipsova křivka v České republice 
Profiskálně orientovaní ekonomové jsou často přesvědčeni, že zvýšením státních nebo 

veřejných výdajů je možné podpořit ekonomický růst a další reálné proměnné. Často také 
tvrdí, že existuje trade-off mezi nezaměstnaností a inflací. Některé teorie tyto mechanismy za 
určitých předpokladů potvrzují. Empirická realita novodobé české ekonomiky bohužel 
nepotvrzuje vliv veřejných výdajů na ekonomiku ani vztah mezi inflací 
a nezaměstnaností.  

Krátkodobá závislost Phillipsovy křivky je sledována na datech České republiky v letech 
1994 až 2005. Česká republika nedisponuje dostatečně dlouhými časovými řadami pro 
konstrukci dlouhodobé Phillipsovy křivky, a tak nezbývá než tento vztah zkoumat v krátkém 
období. 

 
  Zdroj: http://www.euroekonom.cz/grafy-html/phillips.html 

Graf 6: Vztah nezaměstnanosti a inflace v historii ČR 
Pro tuto analýzu byla vybrána množina úseků v období 1994 až 2005. Ze všech 

pozorovaných časových období se roky 2001, 2002 a 2003 ukázaly jako nejhodnější 
pozornosti. V těchto třech letech je možné pozorovat klesající závislost mezi nezaměstnaností 
a inflací v české ekonomice (graf 6). Přestože v těchto letech vybraných z celé skupiny 
pozorovaných období je závislost nejtěsnější, směr křivky vysvětluje pouze necelých 72 % 
dat. Navíc toto období je jedno z mála, kdy je možné klesající Phillipsovu křivku vůbec 
prokázat (jedná se spíše o výjimku potvrzující pravidlo). V ostatních sledovaných obdobích je 
závislost mnohem slabší. Závěrem pozorování tedy je, že v české ekonomice krátkodobá 
závislost mezi inflací a nezaměstnaností neexistuje. 

Důvody pro neexistenci obecné závislosti mezi nezaměstnaností a inflací v ČR je 
možné hledat v dědictví plánované ekonomiky a v řadě souvisejících vlivů jak na straně 
inflace, tak na straně pracovního trhu. Česká ekonomika je specifická tím, že je stále 
i v současnosti poznamenána dlouhou historií netržního hospodářství. I v dnešní době existuje 
mnoho ekonomicky vlivných podniků a institucí se státním vlivem a podporou, v mnoha 
sektorech jsou nadále regulované ceny (státní nájemní byty, ceny energií), na trhu působí 

http://www.euroekonom.cz/grafy-html/phillips.html
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množství netržních faktorů typu obchodní monopoly, dohody, administrativní tržní překážky 
(zemědělství, telekomunikace, bankovnictví, atd.). Všechny překážky tržní ekonomiky 
zapříčiňují, že změny v cenové hladině nemusí korektně odrážet změny v ekonomickém 
výstupu, zprostředkovaně v zaměstnanosti a obráceně.[[3]]  

V České republice je zhruba 20 % pracovní síly zaměstnáno ve státním nebo veřejném 
sektoru (školství, zdravotnictví, státní správa). V těchto odvětvích chybí do jisté míry jak 
tržní tlaky na změny v zaměstnanosti, tak faktory působící na vývoj mezd, zprostředkovaně 
na inflaci. Mzdy jsou směrem dolů absolutně nepružné a jejich vzestup ovlivněn spíše 
jednorázovými politickými rozhodnutími než volným trhem.  

K neexistenci vztahu přispívá i stále nízká mobilita pracovních sil zatímco mobilita 
zboží a služeb stoupá. Mobilita pracovních sil měřena relativním počtem přistěhovalých na 
1000 obyvatel během jednoho roku se v České republice pohybuje v průměru kolem 10. V 
důsledku malé mobility pracovních sil se nemohou pracovní síly dostatečně volně přelévat 
mezi jednotlivými trhy a regiony, čímž se těžko vyrovnávají rozdíly mezi územími v 
ekonomice. Na druhé straně volnost distribuce zboží a služeb snadno vyrovnává 
celorepublikovou cenovou hladinu. V některých krajích tak lze spatřit vysokou míru 
nezaměstnanosti při zhruba stejné cenové hladině jako v jiných krajích s nízkou mírou 
nezaměstnanosti. Příkladem je 24% nezaměstnanost v okrese Most oproti 3% 
nezaměstnanosti v Praze.  

Kromě již zmíněných cenových regulací hraje podstatnou roli i pokračující 
restrukturalizace ekonomiky a především příliv zahraničního kapitálu. Příliv přímých 
zahraničních investic ve výši 5,4 a 8,28 miliard USD v letech 2001 a 2002, dále nedávno 
postavená Kolínská TPCA, v nedaleké budoucnosti vznik továrny Hyundai a s nimi spojené 
požadavky na produktivitu nevratně mění mikroekonomické klima. Některé tradiční české 
neefektivní nebo trhem nežádané procesy a výroby zanikají v důsledku konkurenčního boje 
a příchodu efektivnějších podniků, procesů a výrobků ze zahraničí čímž přispívají k vzestupu 
nezaměstnanosti bez přímé závislosti na vývoji cen. 

Vývoj nezaměstnanosti v České republice je spíše dlouhodobým trendem než 
ekonomickou proměnou závislou na hospodářském cyklu a inflaci. Výdaje státu v sociální 
oblasti ve výši kolem 30 % výdajů vládního sektoru rovněž nahrávají strnulosti 
a nepřizpůsobivosti pracovního trhu. 

4 Závěr 
V příspěvku jsou zhodnoceny tři studie zabývající se platností  Phillipsovy křivky, 

s ohledem na jejich co největší srozumitelnost a vypovídací hodnotu:  

• Federal reserve bank of San Francisco,  
• Deutsche Bundesbank,  
• Federal Reserve Board, Washington D.C. 

Výsledky těchto výzkumů potvrzují, že minimálně funkčnost dlouhodobé Phillipsovy 
křivky je mizivá (na základě dat z USA) a byla vyvrácena již v následujícím desetiletí od 
jejího vzniku. To, že Phillipsova křivka neplatí v dlouhém období spočívá v mnoha 
faktorech (např.ropné šoky, změny ve flexibilitě a struktuře pracovního trhu (růst produktivity 
díky informační revoluci, outsourcing v rámci globální ekonomiky, rozšíření odborů, atd.), 
zavedení inflačního cílování v měnové politice a s tím související vývoj inflačních 
očekávání). 

Situace kolem krátkodobé Phillipsovy křivky, by se dala označit za poněkud 
komplikovanější. Zatímco Federal reserve bank of San Francisco v závěru svého výzkumu 
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(zpracovaly údaje pro USA) uvádí, že i krátkodobá Phillipsova křivka by měla být 
považována pouze jako nepříliš důvěryhodná pomůcka pro předpovídání inflace a její použití 
vidí spíše jako nástroj k předpovídání směru změny budoucí inflace. Výsledky Deutsche 
Bundesbank (zpracovány data pro Evropu) jsou již méně jednoznačné. Výsledky studií jsou 
takové, že v některých situacích krátkodobá Phillipsova křivka úplně zklamala, zatímco 
v jiných byl tento model naprosto přesný. V samotném závěru nevylučují, že pokud se 
podaří Phillipsovu křivku vylepšit tak, aby věrně obsahovala model, který bude odrážet 
i nepatrné změny cenové hladiny, bude taková Phillipsova křivka daleko přesnější a tudíž 
i věrohodná. Poslední z výzkumů od Federal Reserve Board se v podstatě shodují s Deutsche 
Bundesbank. Ještě však dodávají, že ani upravená Phillipsova křivka nedokáže zdaleka 
vysvětlit všechny situace, které mohou v ekonomice nastat. 

Ekonomická realita v České republice, respektive její empirické pozorování, nepotvrzuje, 
že by existoval robustní či alespoň jakkoliv významný vztah mezi výdaji veřejných financí a 
reálnými veličinami, v tomto případě mírou nezaměstnanosti a změnami v cenové hladině. 
Data českého hospodářství jasně nepotvrzují ani vztah mezi nezaměstnaností a inflací 
samotnými. Důvodem pro neexistenci korelace mezi nezaměstnaností a inflací, je z velké 
míry stále pokračující restrukturalizace novodobé české ekonomiky a nedostatečně prorůstově 
orientovaná skladba veřejných výdajů. 
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IDENTIFIKACE AUTOMATICKÝCH PŘÍSTUPŮ INTERNETOVÝCH 
OBCHODŮ S VYUŽÍTÍM METOD WEB USAGE MININGU 

Jana Filipová, Karel Michálek, Pavel Petr 
Ústav systémového inženýrství a informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, 
Univerzita Pardubice 

Abstract: The paper presents models for identification of automatic access in the e-shop. 
Modeling of access is realized by neural networks and decision tree. The paper also deals 
with layout of architecture of web usage mining with Log files and on other side with 
JavaScript and cookies.  
Key words: Web mining, web usage mining, crawler, JavaScript, cookies 

1 Úvod 
V současné době velkou měrou narůstá obliba internetových obchodů (IO). V roce 2005 

v České republice dosáhl obrat 75 největších internetových obchodů 10 miliard korun 
a tendence růstu je 50 % za rok [1].  Vzhledem k rostoucí konkurenci v této oblasti vyvstává 
potřeba internetových obchodníků účinně analyzovat chování svých zákazníků. 

V IO je možné jednoduchými nástroji realizovat automatický sběr dat pro analýzu chování 
zákazníků. Tato data jsou ukládána do datových struktur umístěných v rámci nebo i mimo 
rámec IO. Nevýhodou automatického sběru dat v IO je však velké množství dat, která jsou 
v původní podobě pro jakékoliv manažerské závěry nevhodná. Proto vznikla nová aplikační 
oblast data miningu – web mining. Konkrétněji se jedná o web usage mining (dobývání 
znalostí na základě používání webu)[8]. 

2 Web usage mining  
Cílem dobývání znalostí na základě používání webu je analýza chování uživatelů při 

využívání jednotlivých stránek [12]. Jedná se především o detekce vzorů v datech 
generovaných v průběhu spojení mezi klientem a serverem. V praxi se nejčastěji využívají 
statistické metody, asociační pravidla a metody segmentace (seskupování uživatelů 
s podobnými vzory chování nebo seskupování stránek navštěvovaných stejnou skupinou 
uživatelů). Zaiane a Han [8] uvádějí taxonomii web miningu, která je zobrazena níže (obr. 1). 

WEB mining

Obsah webové
prezentace

Struktura webové 
prezentace

Využívání webové 
prezentace

 

Obr.1: Taxonomie web miningu [8] 

 
Data pro web usage miningový (WUM) rozbor lze získat z Log souborů nebo pomocí 

sofistikovanějšího způsobu a to kombinací cookies a JavaScriptu. 
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3 Architektura web usage miningu 
Základní architektura WUM je publikovaná v [11] a [5]. Tato architektura rozděluje WUM 

na dvě základní části. První část zahrnuje transformaci webových dat, která se váží k doméně, 
do podoby využitelné pro zpracování (předzpracování transakčních identifikátorů a  
slučujících komponent). Druhá část zahrnuje jednotlivé metody data miningu (např. asociační 
pravidla a sekvenční vzory chování) jako součást systémového data miningu. Tuto 
architekturu web miningových procesů zachycuje obr. 2. 
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Obr. 2: Architektura Web usage miningu [6] se zdrojem dat z Log souboru 

Log soubor obsahuje záznamy o všech požadavcích, které server zpracoval. Standardním 
formátem Log souboru je CLF (Common Log Format). V Log souboru se zaznamenává 
IP adresa, datum a čas návštěvy, frekvence návštěv a další informace [1]. 

Získávání dat pomocí JavaScriptu a cookies umožňuje získávat podrobnější informace o 
uživateli, než umožňují Log soubory a tím provést hlubší analýzu. Data získaná JavaScriptem 
jsou například informace o předchozí navštívené stránce, prohlížeči nebo o operačním 
systému uživatele apod. Z cookies je možné sledovat unikátní kroky uživatele v daném IO 
(zboží vložené do nákupního košíku, zaplacení u pokladny, atd.). Tyto údaje jsou agregovány 
do databáze na straně serveru. Nevýhodou tohoto řešení je velký počet operací s databází. 
Technologie sběru dat pomocí JavaScriptu a cookies uložených do databáze mění předchozí 
model (obr. 2) následujícím způsobem (obr. 3). 

Z obr. 3 vyplývá, že tento model je jednodušší pro vlastní data miningovou analýzu tím, že 
je oproštěn o komplikovanou transformaci webových dat a jejich následné formátování (stačí 
pouze napojení do databáze například pomocí SQL).  

Běžné parametry sledované u internetových obchodů jsou např.: návštěvnost, konverzní 
poměr přístupu, konverzní poměr objednávek, technická analýza na straně klienta nebo ROI 
internetových kampaní. 

I. část II. část 
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Obr. 3: Architektura Web usage miningu [6]se zdrojem dat z JavaScriptu a cookies 

4 Automatické přístupy a crawler 
Web usage mining pomocí jeho nástrojů umožňuje daleko hlubší zkoumání chování 

uživatelů, než jsou jen běžné operace s databází. Web usage mining realizuje v první fázi 
problematiku čištění získaných dat od zavádějících návštěv internetových vyhledávačů tzv. 
automatických přístupů. Automatické přístupy vytvářejí tzv. web crawlers (web robots, web 
spiders). Jedná se o druh programu, který automaticky prochází www prostorem a jeho 
hlavním účelem je vytvářet kopii navštívených webových stránek pro internetové 
vyhledávače, které jsou indexovány v jejich databázích. Záznamy o pohybu crawleru 
na webové stránce jsou v databázi zaznamenány stejně a téměř nerozeznatelně od pohybu 
konvenčního uživatele. 

Automatický přístup nelze v databázích určených pro WUM jednoduše identifikovat. 
Jeden z možných způsobů identifikace automatického přístupu je možné provést pomocí 
IP adresy crawleru. Tento způsob vyhledávání není zcela přesný, protože crawlerů je celá 
řada, stále vznikají nové (např. Wikipedie se zmiňuje o 25 různých crawlerech) a jejich počet 
neustále narůstá s rozšiřujícím se trhem s fulltextovým vyhledáváním [13]. Crawlery 
používají celá pásma IP adres (google crawler využívá řádově tisíce IP adres) nebo se jejich 
IP adresy mohou v čase měnit. Při identifikaci crawleru pomocí IP adresy je nevyhnutné 
neustále udržovat aktuální databázi crawlerů. To však vzhledem k výše popsanému není 
možné. 

Další možností jak automatický přístup identifikovat je podle toho, zda daný přístup měl 
založeno cookies (crawlery cookies nemohou zakládat). Dalším parametrem pro identifikaci 
je, že crawler má větší počet načtených stránek v čase než konvenční návštěvník. Hranice 
může byt stanovena mezi 10 – 20 načtení stránek za minutu. Tento způsob identifikace 
crawlerů může být ale v některých případech zavádějící. Mohou existovat konvenční 
návštěvníci, kteří mají zakázané cookies v prohlížeči, např. z bezpečnostních důvodu. Dále 
mohou provést vyšší počet obnovení stránek, např. díky nekvalitní konektivitě internetového 
připojení. Tito návštěvníci potom mohou být označeni jako crawler a nemohou na daném IO 
často dokončit svůj nákup. Právě zde se nabízí prostor pro využití data miningových metod 
pro odhalování automatických přístupů.  
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5 Modely pro detekci automatických přístupů 
Pro návrh a analýzu modelu detekce automatických přístupů byla použita data konkrétního 

internetového obchodního domu. Doposud firma identifikovala automatický přístup podle 
toho, že tento přístup neměl cookies, tudíž nemohl být ani evidován v tabulce logů. Druhým 
parametrem pro identifikaci bylo, že automatický přístup má větší počet obnovení stránek 
(reload) než fyzický návštěvník. Hranice byla stanovena na 10 obnovení. Tato hranice se však 
v praxi ukázala jako velmi nízká hranice, protože spolu s automatickými přístupy byli 
označeni i fyzičtí návštěvníci. V tom případě byl potom těmto návštěvníkům znemožněn 
nákup v IO. Podmínkou pro dokončení objednávky a nákup v tomto IO je, že každý zákazník 
musí mít povolena cookies. 

Pro tvorbu modelů automatické identifikace automatických přístupů bylo využito 
následujících tabulek: tabulka Log soborů, tabulka IP adres, tabulka prohlížečů, tabulka 
jednotlivých přístupů (sessions) a tabulka detailů. Proces zpracování a návrhu modelů je 
znázorněn na obr. 4. Uzel datového proudu označený jako Tabulky realizuje propojení 
jednotlivých tabulek z databáze IO. V následujícím uzlu Výběr polí jsou selekována 
jednotlivá pole a určen jejich příznak (vstupní, výstupní pole) (obr. 5). Dalším uzlem je uzel 
Partition, který dělí vstupní množinu dat na trénovací, testovací a ověřovací množinu v 
poměru 40:30:30. Na tento uzel navazují uzly tvorby modelů (dolní část obr. 4) a poté 
jednotlivé naučené modely (vrchní část obr. 4). 

 
Obr. 4: Datový proud 

 

 
 

 
 

 
 

 
Obr. 5: Výstup z uzlu 
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Výběr polí 
Pro odhalování automatických přístupů byly zvoleny dva typy modelů - rozhodovací 

stromy a neuronové sítě. Vstupní data, která byla použita pro další analýzu jsou (obr.5): počet 
přístupů (Rekord_Count), cookies (zda-li má uživatel povoleno cookies nebo ne), počet 
obnovení stránky – aktualizací (count use), typ prohlížeče, typ operačního systému, přesný 
název prohlížeče a jeho verze. Výstupním polem je příznak, zda daný přístup je automatický 
(1) či konvenční návštěvník (0), toto pole je označováno jako bot. 

5.1 Modely neuronové sítě 
V případě návrhu neuronové sítě (NS) byly využity čtyři trénovací metody pro návrh 

konfigurace NS (Quick, Dynamic, Multiple a Prune). Topologii NS určuje metoda návrhu NS 
a struktura trénovacích dat. Vstupní vrstva neuronů je tvořena vstupními atributy a výstupní 
vrstva je tvořena jedním neuronem reprezentujícím závěr, zda je daný přístup automatický 
nebo ne (1/0). 

Metoda Quick využívá „quick“ metodu, která používá pravidla a charakteristiky dat pro 
vybrání nejvhodnější topologie. 

Metoda Multiple vytváří více sítí různých topologií (přesné číslo závisí na trénovacích 
datech). Po natrénování je vybrán model s nejmenší chybou. 

Metoda Prune využívá metodu postupného odřezávání nejslabších jednotek ve vstupní a 
skryté vrstvě NS.  

Metoda Dynamic modifikuje standardní strukturu NS přidáním nebo odstraněním uzlů 
v skryté vrstvě v průběhu procesu učení.  

Použití neuronových sítí s sebou však přináší problém v interpretaci výsledků. 
Z neuronové sítě se stává „černá skříňka“, do které laik „nevidí“. Objevují se ale pokusy 
převést znalosti uložené v neuronových sítích do srozumitelnější podoby.  

5.2 Model rozhodovacího stromu 
Pro tvorbu rozhodovacího stromu byl vybrán algoritmus CART [3, 4] (v každém 

nelistovém uzlu se data rozdělují do dvou množin), algoritmus C5 [3, 9](umožňuje práci 
s numerickými atributy, chybějícími hodnotami, převod na pravidla i prořezávání) a algoritmy 
Quest [10] a Chaid [3, 4]. Výhodou rozhodovacího stromu je, že jeho řešení lze převést na 
rozhodovací pravidla. 

Pro volbu nejvhodnější metody bylo provedeno srovnání pomocí grafu Evaluation (obr. 6). 
Tento graf nabízí jednoduchou možnost porovnání modelů pro výběr nejvhodnějšího z nich 
(porovnává náhodný výběr s výběrem zvoleného modelu a dané vstupní množiny dat). 
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Obr. 6: Graf trénování, testování a ověřování rozhodovacího stromu C5 

6 Závěr 
Na základě realizovaných analýz (porovnání výsledků NS a rozhodovacích stromů) 

vyplynuly následující závěry (Tab. 1). 
Tab. 1: Výsledky klasifikace jednotlivých modelů 

Model Správnost klasifikace [%] Model Správnost klasifikace [%] 

C 5 98,89 QUICK 94,6 

CART 95,05 DYNAMIC 94,32 

CHAID 94,78 MULTIPLE 94,59 

QUEST 94,74 PRUNE 94,59 

 
Jednotlivé metody dávají srovnatelné výsledky (obr. 7), (tab. 1). Nejlepšího výsledku ale 

dosáhla metoda rozhodovacího stromu C 5 (obr. 8).  
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Obr. 7: Graf výsledků klasifikace automatických přístupů 

 
Obr. 8: Dosažená úspěšnost modelu C5 

 

Pro praktické použití je v tomto případě vhodnější využít model na základě rozhodovacího 
stromu C 5. Hlavním přínosem použití rozhodovacího stromu je jeho jednoduchá interpretace 
ve formě pravidel (obr. 9) [8]. Tato pravidla se potom dají implementovat do prostředí daného 
IO za účelem detekce automatických přístupů. 

 
Obr. 9: Ukázka rozhodovacích pravidel modelu CART 

 

Jako DM prostředí byl zvolen software od společnosti SPSS Clementine 9.0, který 
podporuje metodologii DM-CRISP [8] podle které bylo také při analýze postupováno.  
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Abstract: The special mission professions of freelance jobs in economics of SR. A basic 
character eristic of freelance jobs as subjects with individual unique performances.                     
The definition of freelance jobs from European Council of Liberal Professions. Matrix 
regulation of Organization of freelance job. Measuring and management of freelance job 
performances.  

Key words: freelance jobs, matrix regulation, ethics code, management of freelance jobs 

1 Introduction 
In literature of Slovak Republic and in abroad is large attention paid to different kids               

of enterprise (trades, capital and Personnel Company etc.) and we find a minimal part, which 
is intent to topic freelance jobs and their problems. Although during last few years we can see 
a dynamic development of enterprise subjects in area of freelance jobs in Slovak 
Republic [3].  

This number of freelance job subjects is 12,7 times bigger approximately when we 
compare actual situation with year 1993 (in year 1993 – 1 172 freelance job subjects)1.                  
At present they present the important pillar of so-called middle state and the subject for job 
creation and on this basis the important participant of economic space in Slovak Republic 
and European Union.  

In our article we are targeting on few basic question of freelance job enterprise,                 
first of all on specificity of freelance job subject, of freelance job regulation, ethics side                      
of freelance job business and problems of freelance job management.  

2  Basic characteristic of freelance job 
An apposite definition of freelance jobs (or liberal professions) presents European 

Council of Liberal Professions (CEPLIS): they’re persons who have been adequate qualified 
into a specific profession, they provide intellectual services personally at own responsibility 
and independently on general behalf of their customers, clients and patients and entire society. 
Their profession practising is governed by fulfilment of certain moral and ethics requirements 
[7]. 

In area of freelance jobs we can define constitutional attributes, which enable their 
definite separating from subjects who provide their activities on different basis, e.g. 
trades etc. Next attributes are immanent for freelance jobs (FJ): 

A) FJ provide intellectual services 
B) FJ provide services personally 
C) High level of personal responsibility for his exercise of a profession 
D) Decision-making autonomy and self-regulation in working activities 
E) Economic autonomy and independence 
F) Sophisticated scientific-theoretical fundament and large experiences of profession 
G) Long-term taking pre-professional learning preparation and lifelong learning 

                                                        
1 Own research 
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H) High level of qualification and competency 
I) Confidential relation with client 
J) Own specific culture of institutionalised work 
K) Own generally accepted catalogue of standard profession ability 
L) Own code of conduct for special profession 

3  Classification of freelance jobs 
According to the aforesaid constitutional attributes of freelance jobs we can define next 

types of freelance jobs Picture 1: 

Doctors Lawyers Auditors Architects Writers
Dentists Jurists Accountants Building Musicians
Veterinarians Notaries Tax Advisers    Engineers Creative Artists
Pharmaceuticals Court Executors Managerial Geodesists Dramatic Artists
Pharmaceutical Patent Attorneys    Advisers Cartographers Designers
   Chemists Restorers Journalists
Masseurs Lay Assessors Pedagogues
Psychologists Interpreters
Psychotherapeutics Translators

Source: self - proposal

Cultural & 
others

Freelance
 jobs

Medical Legal Economical Technical & 
Naturalistic

 

Picture 1: Classification of freelance jobs 

 If we compare names of freelance jobs and their contents we can find out that scope of 
employment of individual profession is different in each country generally, although its 
substance is identical in all countries of the world.   

From the point of special mission professions of freelance jobs in economics                    
of the world has given care to morals and ethics problems still more frequently and more 
erudite. On this basis we would like to dwell to the application of ethics principles in area               
of freelance jobs.     
4  Characteristic of professions 

Ethics of freelance jobs is a professions ethics. The word “professions” has been used in 
such different contexts and so differently defined the original concept has become confused 
and watered down to the point of virtual meaninglessness. We need to clarify the term 
carefully to understand the significance of maintaining ethical behaviour in critical 
segment of society [6]. 
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The literature and common usage have recognized certain specific characteristics.              
In general, we can agree that freelance job as a profession has the following: 

A) A clearly defined field of expertise, which distinguishes members of the profession 
from all other careers. 

B) A period of prescribed education or training which precedes entry into membership. 

C) A selective process of entry into the profession, restricting its membership to those 
qualified. 

D) Procedure for testing and licensing, generally approved by state agency under 
guidance from the profession itself. 

E) A dedication of profession to social service, meeting obligations to the society and 
performing services other groups are not capable of offering. 

F) Correlatively, substitution of service for income and wealth as the primary motivation 
of members, plus high-quality service regardless of fees received. 

G) Provision of adequate services for the indigent or those in extremis, generally without 
charge. 

H) The application of differential fees for the same service to different clients, according 
to circumstance of ability to pay. 

I) A set of self-governing rules, inculcating a high code of ethics in relationships among 
members and in behaviour towards the society, and requiring provision of service               
at high levels of competence. 

J) Means of self-surveillance and application of penalties for misbehaviour or negligence 
of member. 

5  Regulation of enterprise subjects in area of freelance jobs in SR 
A definition of regulation expresses substance of regulation as a restriction in area of 

conomic competition among representatives of freelance jobs and their enterprises one 
another. Causes of regulation in a sector of freelance jobs are defined as prevention of free 
market failure of freelance jobs in the view of following characteristics: 

• Competition types in the freelance job marketplace 
• Providing public estate 
• Existence of externalities 
• Access to information 

A main argument for regulation system functioning is inherent in assurance of quality of 
providing services and protection of receivers these services and overall public. 

Ethics principles of conduct and globally whatsoever activity of freelance job has been 
codified in individual norms of matrix regulation. 
5.1 Law system regulation: 

• International right of worldwide signification – a level of general application                  
of right, e.g. General Declaration of Human Rights, Pacts of  Human Rights, rules 
system of World Trade Organization etc. 

• Communitarian right of EU – communitarian law relating to freelance jobs, e.g. 
direction and instruction Council for legal form of enterprises, labour law etc. 
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• State right – system of state law relating to freelance jobs, e.g. special law for 
concrete freelance job, Commercial Code, Law of income tax etc.  

5.2 Professional organization regulation: 

• Rules of obligatory professional association – licence model  
• Rules of voluntary professional association – certificate model 
• Code of conduct for special profession – detailing ethics behaviour on principles 

professional standards and European ethics values [2].      
An organization, which represents the system and processes of unified regulation and 

ethics standardization in European Union is European Council of Liberal Professions 
(CELIPS) [7]. Their members are: 

• European monoprofessional organization (only one freelance job profession) - 
federations and associations 

• European interprofessional organization (several freelance job profession) - 
federations and associations. 

The unified regulation and ethics standardization is important for identical aims                   
of customers, clients and other receiver target group of services and products of freelance jobs 
in European Union countries: 

• Comparable high quality of services and products 
• Ethics way in the enterprise of freelance jobs on the basis of their special position                 

in economics. 

This complicated form of regulation poses claim for system all activities                        
of freelance job enterprise subject, first of all ethics, rendition of services, accounting and 
management, that are based on law-abidingness – thereby is conditioned the competitive 
advantage of freelance job enterprise subject on the market of Slovak Republic.  
6  Definition of the competitive advantage conditions of freelance jobs in SR 

Competitive advantage conditions of freelance jobs are with regard to their special 
mission in an economy contingent on relevant factories as quality of produced services 
and commodities, level of management and observance ethics code.  

6.1 Code of conduct 
6.1.1 Ethics and law system 

Above-mentioned segments of law system represent ethics minimum, not only for 
freelance jobs members but also for all inhabitant of state. The relationship between ethics 
and law contains following Picture 2: 



 42 
 

  

  

  Source: Treviño, L. K. - Nelson, K. A.: Managing Business Ethics. 
  Source: New York, John Wiley & Sons, Inc.1994, p.16.

E  T  H  I  C  S

LAW

 Picture 2: Relationship between ethics and law 

 
 If we think of the law as reflecting society’s minimum norms and standards               

of business conduct, we can see that there is a great deal of overlap between what’s legal and 
what’s ethical. Generally speaking, most people believe that law-abiding behaviour is also 
ethical behaviour.  

But, there are many standards of conduct agreed upon by society that are not codified 
in law. For example, conflicts of interest of a free enterpriser may not be illegal, but they are 
generally considered to be unethical in our society and are commonly covered in codes                  
of ethics. So, the domain of ethics includes the legal domain, but extends beyond it to 
include the ethical standards and issues that the law does not address.    

6.1.2 Code of conduct position in enterprise subject of freelance job 

⇒ The need for codes: 
The need for codes to guide conduct is seen in a continued willingness of individuals and 

organizations to deceive or even to lie in communications, in negotiations, in advertising, 
and in politics, undercutting honesty in conduct. 

The individuals enter business with less than extensive exercise in decency. They easily 
become involved in efforts to “rip off” the system, which leads to crime and unethical 
behaviour within organizations. This is costly in terms of economic efficiency, social 
advance and personal improvement. 

The absence of ethical training is seen in the programmes of schools, interest bees, the 
teaching in churches and finally, in the examples at home. Entire families and particularly 
children spend much time in front of television, where dubious conduct is condoned or seen 
as “successful”, rather than in the pursuit of elevating ideas or traits. Only inculcation                  
of concepts of social cohesiveness and responsibility in the exercise of individual 
creativity can reinforce ethical conduct and this task is the responsibility of the family 
and its supportive institution – the school, the university, the church, and so on.      
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⇒ The basic characteristics of a code:  
Several characteristics of codes require substantial discussions within the company 

before an orientation can be agreed upon. They extend from the purposes, through the means 
of composing the code, to its provisions, administration, implementation, and publication. 

⇒ Purposes: 
A number of purposes can be addressed by a code of conduct and several of them 

simultaneously.  
The big group of purposes of the code is to achieve public recognition for orientation              

of the company as expressed in the code, eliciting a more favourable response from 
potential customers, suppliers, governments, or the community. This group of purposes would 
likely lead to publication of code and wide dissemination. 

It would be “internal” only if addressed to a free entrepreneur or his workers for their 
behaviour with each other and outsiders.  

It is addressed to public or potential customers; the purpose is to inform them of what 
behaviour to expect from company officials. The purposes will alter the way in which                 
the code is written and presented. 

⇒ Code Objectives:  
More specific objectives for a code would relate to what it is that a free entrepreneur 

(or his workers or association members) are to do in pursuit of the overall objectives of 
organization. For example: 

• Provide an opportunity for creative work, opening channels for individual 
development, expression, and initiative; 

• Elicit a service orientation on the part of management (a free entrepreneur) both within 
the company and outside the community; 

• Encourage managers (a free entrepreneur) to seek ways in which the company                   
as a whole could make contribution to community life; 

• Elicit a leadership orientation on the part of management; 
• Elicit a higher performance – performance that is ethical (morality in action),              

for performance that achieves desired objectives, without doing so in acceptable ways, 
in not acceptable performance.  

⇒ Composition of the Code: 
The selection of purposes and objectives and specific provisions that support them will be 

affected by positions of those writing the code. Thus, the procedure itself signals some                  
of the intent of the association or company of freelance job profession.  

The code should be made a “living document” trough the addition of revision or 
addenda as needed. They signal that the code is responsive to the changes orientations or 
values of society or changes in the culture of the company or association of freelance job 
profession. 

Finally, the style of presentation gives important signals as to the nature and orientation             
of the code.   

⇒ Provisions: 
The first decision with reference to the provisions themselves is whether or not they 

should be specific or general, simple or detailed, guidelines or rule. 
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Regardless of this orientation, an early provision in most codes is a declaration                   
of adherence to ”high ethical principles” and an assertion that managers (free entrepreneurs) 
are to act more ethically than required by law.  

This often accompanies a provision, which stipulates that member is to comply with 
relevant laws, which is minimum behaviour. 

One group of provisions relates to numerous activities inside and outside the institution, 
and is included according to its priorities or the kinds of activities in which it is engaged. 

Provisions for association or company code are suggested by following subjects: 

• Customer relations 
• Political participation and contributions 
• Side payments to customers or suppliers 
• Individual personnel relations 
• Product protection, safety, packaging, labelling, and quality 
• Advertising - accuracy, advocacy, institutional 
• Consumer promotions 
• Industry leadership 
• Service to employees 
• Community relations an contributions 
• Industrial espionage 
• Supplier relation 
• Proprietary information and information disclosure 
• Protection of company property 
• Accounting for company funds 
• Environmental protection 
• Relationship with the news media 
• Responsibility for adherence to the code-personal and observance by others 
• Penalties for non-compliance 

⇒ Dissemination of the Code: 
Expectation concerning the nature and strength of the response to the code are signalled by 

the method of dissemination or communication. 
Dissemination of the code has a different effect if it is limited to certain levels within the 

organization – distributed to managers (free entrepreneurs) or officers and not                  
to employees, or to all full-time employees but not to part-time workers.  

A difference exists in the communication of the intent of the code when it is 
disseminated with covering letters that are condemnatory of past behaviour – as compared to 
exhortation of good behaviour with compliments for par excellence. 

⇒ Administration of the Code: 
The code is merely a piece of paper with words if penalties for non-compliance are not 

applied. In fact, it is probably worse to have a code that is seen as not being implemented – 
or from which some ere expended – than not to have one at all. 

Several difficult problems exist in the administration of codes, and they need to be faced. 
Some of them can be alleviated by establishing a ”conduct committee”, or ombudsman,  to 
which various people would report their problems and which in turn would report to 
superiors and obtain authority to seek out specific evidence, as needed. 
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The processes of surveillance and enforcement have a necessary internal purpose               
of maintaining the validity of the code and establishing a high morale within the 
company or association of freelance job profession. They have an external purpose           
of precluding regulation from community or governmental authorities, by demonstrating 
that internal rules are in fact being complied with. 

The problems in administration arise from the process of surveillance itself. 
Procedures for surveillance and judgment must obviously lead to the application of penalties, 
and a procedure is required for making the “penalty fit the crime,” so that all members are 
convinced that justice is available and will be carried out.  

Important is the solution of a question regarding the extent to which the procedures                  
of enforcement are to be kept private and results secret. 

Finally, there are bound to be differences in interpretations of the provisions, necessitating 
a procedure for clarification and for determination of “appropriate judgement”.  

6.2 Management in enterprise subject of freelance job in SR 
A. Management position  

Not only ethics principles of conduct also whatsoever activity of freelance job have 
been codified in individual norms of regulation. 

At first sight appear to be the management advanced in this area of freelance jobs, because 
a free enterpriser and his family are dependent on profitability of freelance job and he 
tries to be successful.  

But the reality is different - management in the sector of freelance jobs is only minimal. 
It’s orientated to statutory duty: accounting, tax and when is necessary to change old gadget 
or car is concentrated to purchase of new investment.   

An information system (EXCEL, ACCES…) in position management instrument is used 
only secondarily (e.g. auxiliary calculation, check calculation…). 

In the sector of freelance jobs we can find following management systems Picture 3:  
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  Source: self - proposal

EX TER N A L - 
C ollectiveIN TER N A L

free enterprisers

m anager

free enterpriser =  
m anager

EX TER N A L - 
Individual

free enterpriser

m anager

Picture 3: Management systems in the sector of freelance jobs 
 

a) Internal: 
An entrepreneur - representative of freelance job, is identical with expert                           
for management. This system is used by freelance jobs of economic character: 
auditors, accountants, tax advisers and managerial   advisers.  
In this case the entrepreneur uses own education and qualification no only                       
for resources of income but for his own activities. 
There are most frequently used management tools, as prise calculation, budgeting               
of operating cost and investment planning.  

b) External: 

• Individual - an entrepreneur - representative of freelance job, is different with expert 
for management, his activities are orientated only to subject of his freelance job 
enterprise. Management inheres in activities requested from law. 
According to the very easy explanation:  one free enterpriser has to place under 
contract one expert for accounting, insurance and tax. 
This system is used by medical, legal and partial technical and naturalistic freelance 
jobs. 

• Collective - a free enterpriser is different with expert for management, but in this case 
several free enterprisers use services one expert for management. This expert is 
mediated by an association of special freelance job.  Most frequently it is used a 
contracting cooperation between a free enterpriser and a manager through                          
an association by cultural and partial technical and naturalistic freelance jobs.   

B. Recommendation for improvement of management  
A solution of more advanced management in the sector of freelance jobs we find in 
following recommendation for implementation external system: 
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• Elimination of knowledge gaps, fear of contact and general doubtfulness and 
mistrust of management from side of a free enterpriser 

• Elaboration of conception fundament for management system 
• Common development (manager and free enterpriser) of economic and uneconomic 

objectives 
• Application of easy method of calculation for: price, operation, activates and their 

comparison and of budgeting for operating cost, investment and their comparison 
(detail methodology is elaborated in textbook “Kalkulácie a rozpočty” by author team 
G. Dubcová, A, Foltínová, M. Kupkovič, M. Rajňák, M. Tóth) [4].      

• Preparation of well-arranged easy reports for management purposes, with detail 
budgeting tax income and expenses (detail reports preparation contains a part                        
in textbook  “Controlling” designated for management of freelance jobs) [2].      

• Utilisation of an information system (accounting IS, EXCEL, ACCES…) which will 
be adequate to size of the firm a subject of enterprise.   

7 Conclusion 
At present, but also in the next future enterprise subjects of freelance jobs will strike trough 

inland market EU new fields of action. First of all new large challenge find freelance jobs in 
area information and medical, advisory, technical freelance jobs. However freelance jobs pay 
the dearness in form of accelerating competition for these new changes.  

This real fact requires perfection of state professional and communal right and also support 
from education system, first of all from universities side in Slovak Republic.  

The primary interest has to achieve a high level of freelance jobs quality in Slovak 
Republic so that they could be competitive in the marketplace EU. It is concerned dominant 
the procuration for equalization of backward freelance jobs kinds to level of the most mature 
EU countries.  
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Abstract: Foreign direct investment (FDI) plays an important role in the development                   
of some regions. In last years the number of new FDI projects has decreased and therefore 
the countries and regions pay more attention to their present investors to keep them in their 
country or region. This kind of services is called after-care services. 
The main provider of after-care services in the Czech Republic is the government agency 
CzechInvest which provides incentives and other programmes for foreign investors. Using 
incentives for expansions has increased during last years and almost one third of them were 
also used for upgrading of plant status (creation of technological centres or centres                     
of strategic services). Expansions are concentrated mainly in the central Bohemia, especially 
in Prague metropolitan area, while the attraction of other metropolitan areas is not so strong. 
Relevant number of expansions and new created jobs is located in the problem regions with 
more favourable incentives. These findings prove that the natural attraction of regions for 
FDI and their expansions is influenced to some extent by the programmes of CzechInvest 
which provide more support to less favoured regions. The expansions with upgrading of plant 
status are located rather in regions with higher quality of human resources. Most of 
expansions (including expansions with upgrading of plant status) are located at the same 
place as the former investment project.  
CzechInvest provides only limited number of programmes for increasing level                                
of embeddedness in the regional economy and that is the reason why the impacts of these 
programmes are rather insignificant. 
Key words: investments, foreign direct investments, aftercare, Czechinvest agency 

1 Úvod 

Zahraniční investice jsou často považovány za jednu z možností nastartování či akcelerace 
pozitivního vývoje ekonomiky daného regionu nebo země ve smyslu vytvoření nových 
pracovních míst, růstu reálného příjmu a daňové základny, nárůstu exportu, regionálního 
multiplikátoru (tzv. spillover efekt), šíření inovací a vůbec ve zvýšení konkurenceschopnosti 
dané ekonomiky a její komparativní výhody (blíže rozpracováno v např. Dicken 2003; 
Dunning 1993).  

Globální prostředí pro zahraniční investice se však v průběhu času měnilo. Od začátku 90. 
let se celosvětově postupně snižoval podíl investičních projektů na zelené louce, zvyšoval se 
podíl investic do sektoru služeb jako bankovnictví a finančnictví, ale i v rámci průmyslové 
výroby do služeb jako marketing a distribuce a rozrůznily se způsoby vstupů zahraničních 
investorů do dané ekonomiky (fúze, akvizice, aliance). Tento jev potvrzují ve své práci 
světoznámí regionalisté Young a Hood (1995). Nadnárodní společnosti procházely procesem 
restrukturalizace, která měla za následek přechod od centralizovaných, hierarchických 
kontrolních a koordinačních struktur k více decentralizovaným a „heterarchickým“ 
uspořádáním (Fuller 2005).  

Regionální rozvojové strategie se proto s ohledem na celkový útlum investiční aktivity 
a při vzrůstající konkurenci mezi regiony, soutěžícími o omezený počet investičních projektů, 
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zaměřily postupně více i na zahraniční investory, kteří už v jejich regionu působí, ve snaze 
o vyšší zakořenění investičních projektů a povzbuzení jejich dalšího rozvoje.  Pro takovéto 
podpůrné programy byl v anglické literatuře zaveden termín „after-care“ (nebo také méně 
často „follow-up“) programy či služby, což lze do češtiny přeložit jako programy následné 
péče o zahraniční investory.  

Cílem tohoto příspěvku je provést stručnou taxonomii přístupů a definic veřejných politik 
následné péče a dále se zaměřit na uplatňování těchto politik v České republice a to 
v souvislosti s výsledky průzkumu, který byl uskutečněn s cílem analyzovat a zmapovat 
aftercare politiky v České republice. Zvýšená pozornost bude věnována prezentaci dílčích 
výsledků týkající se vládní agentury Czechinvest, která hraje v oblasti aftercare zásadní roli. 

2 Veřejné politiky následné péče (aftercare) 
2.1 Definice aftercare 

Programy následné péče o zahraniční investory, čili programy následné péče, jsou široce 
definovány mnohými autory.  
§ Aftercare je možné chápat jako poskytování různých služeb přímým zahraničním 

investorům na kontinuální bázi v časovém horizontu po počátečním zřízení dané 
pobočky (Peck, Burdis 1995).  

§ Wint (1993) považuje programy následné péče za „analogii k marketingovému 
konceptu poprodejních služeb nebo za programy, které lze definovat jako služby                
po schválení investičního projektu“, přičemž zdůrazňuje právě časový horizont.  

§ Dunning (1993) považuje aktivity následné péče za pokus o „zredukování 
nepříjemných nákladů na obchodování v hostitelské ekonomice“ (např. korupce, 
neefektivita administrativy).  

§ Young, Hood (1994) rozšiřují Wintovu definici a říkají, že „programy následné péče 
zahrnují všechny potenciální služby nabízené na úrovni podniku vládou a jejími 
agenturami, které jsou vytvořeny proto, aby umožnily úspěšný start a pokračující 
rozvoj pobočky nadnárodní korporace v hostitelské zemi nebo regionu s ohledem na 
maximalizaci přínosu této pobočky pro lokální ekonomický rozvoj“.  

Young a Hood pak zdůrazňují, že ekonomické přínosy přitom nejsou měřeny pouze ve 
smyslu zaměstnanosti jako takové, ale zahrnují širší pracovní trh a otázky produktivity, jakož 
i dopad na obchod a platební bilanci, transfer technologií a inovační efekty, lokální vazby 
a další multiplikační efekty. Na regionální nebo národní úrovni jsou pak uskutečňovány 
související aktivity na zajištění podpůrného prostředí pro realizaci specifických cílů daného 
podniku. Pod programy následné péče podle uvedených definic tedy nespadají služby, které 
pomáhají investorům při vyhledávání lokalit pro jejich projekty, protože se realizují před 
schválením a započetím investice. Na druhou stranu však lze do programů následné péče 
zařadit podporu veřejných služeb, jako je rozvoj dopravní a komunikační infrastruktury, 
příprava lokalit, podpora rekvalifikace pracovních sil, propojení s univerzitami a výzkumnými 
institucemi nebo identifikace potenciálních subdodavatelů. I když jsou tyto služby 
realizovány před započetím a schválením investice, pomáhají podle uváděných autorů 
úspěšnému startu a rozvoji investičního projektu. Určit hranici mezi tím, co už patří pod 
programy následné péče a co ještě za tyto služby považovat nelze, je tedy někdy velmi 
obtížné a závisí na konkrétních okolnostech.  

Vlastní pohled na veřejné politiky aftercare vychází z toho, že se jedná o komplex dílčích 
přístupů, nástrojů a služeb, které svou aktivní rolí mají přispět k zpevnění vazeb mezi 
investorem a hostitelským regionem zastupovaným příslušnými úřady veřejné správy. Proces 
upevňování vazeb by měl mít dlouhodobý charakter, musí být projevem minimálně 
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dvoustranných jednání a dohod a každá ze stran by měla mít zájem (příčinou je tzv. vlastní 
vyžádanost) o maximálně efektivní a prospěšnou realizaci této politiky. 

Aftercare lze tedy pojímat jako určitý „balíček“ služeb, který by měl obsahovat například: 

§ centrální nebo regionální systém ekonomických bonusů či benefitů (např. snížení 
daňového zatížení na přechodnou dobu apod.), 

§ kvalitní komunikační kanály, vzájemně propojené informační systémy investora 
a veřejné správy, 

§ možnost získat volné plochy k podnikání (greenfield) nebo získat podporu na 
regeneraci brownfields – starých průmyslových ploch, 

§ nabídka kvalitní a kvalifikované pracovní síly, která je vhodná pro obor 
investorovy činnosti (nebo její rychlá a efektivní adaptabilita) a další. 

Politiku následné péče je možné realizovat na různém stupni územní správy. V České 
republice ji rozlišujeme zejména z pohledu obce, kraje a státu (centrální). Užší pohled 
odpovídá nabídce a realizaci této politiky obcemi, resp. kraji. Širší pohled přísluší státu. 
V této souvislosti je třeba vnímat, že kraje jsou poměrně „daleko“ od příchozího investora 
a proto jeho reálné působení tomu musí odpovídat (nástroje mají charakter spíše informačních 
systémů, komunikačních médií nebo finančních výpomocí). Obce naopak využívají svého 
potenciálu, kterým je především vlastnictví k určitému majetku (pozemkům či budovám), 
vlivu na místní podnikatelské prostředí. Navíc mohou ovlivnit přístup veřejné správy 
k investorům a jejich potřebám v rámci různých správních řízení. 

2.2 Nabídka aftercare prostřednictvím agentury pro zahraniční investice 
Pro lepší implementaci vytvořených podpůrných politik vznikly agentury pro zahraniční 

investice. Evropské agentury pro zahraniční investice jsou buď součástí vládních orgánů nebo 
alespoň podporované z veřejných zdrojů. Jejich funkcemi mohou být například tyto: 

1) formulace politik 
2) podpora a přitahování zahraničních investic 
3) uzavření smluv 
4) poskytování podpory před započetím investice 
5) poskytování pobídek  
6) poskytování podpory po započetí investice (tzv. aftercare) 

Ve většině zemí Evropské unie je role formulace politiky omezena na plánování 
marketingových strategií, případně na úsilí o integraci zahraniční investice do širší 
průmyslové politiky. Od doby, kdy byly zavedeny investiční pobídky, se zároveň vyžadují 
schvalovací procedury zainteresovaných vládních úřadů. Funkce následné péče jsou stále 
spíše podceňovány. Při snižujícím se počtu nových investic na zelené louce jejich význam 
v porovnání s opakovanými investicemi klesá, a proto je stále důležitější rozšiřovat investice 
stávající a předcházet jejich zeštíhlování či dokonce uzavření. To vyžaduje věnovat zvýšenou 
pozornost právě službám následné péče (Phelps, Fuller 2001). Při nárůstu investic do služeb 
a při zvýšení počtu fúzí, akvizic nebo různých aliancí je vyžadováno i zlepšení politiky 
cílových skupin, na které se budou zaměřovat. Je také nutné integrovat činnost různých 
agentur mezi sebou navzájem, jakož i do širší politiky a programů ekonomického rozvoje. 

Agentury pro zahraniční investice se při aktivitách zaměřených na přitáhnutí těchto investic 
chovají jako marketingové společnosti, což potvrzuje i sledování činnosti například agentury 
Czechinvest. Může jít konkrétně o tyto činnosti:  

1) budování image země jako vhodné lokace pro zahraniční investice 
2) generování investic (identifikace a kontaktování rozhodovacích činitelů pro 

povzbuzení investic do hostitelské země) 
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3) služby investorům (konzultace, vyřizování žádostí a povolení, aftercares) 
Pro dosažení úspěchu je nutné integrovat tyto aktivity navzájem, přičemž hlavní složkou 

by měly být právě služby následné péče, které spadají pod poslední typ aktivit. Pro zlepšení 
efektivnosti vytvořených politik mnohé agentury uplatňují cílení podpor pro určité typy 
zahraničních investic v rostoucích sektorech nebo sektorech s růstovým potenciálem (např. 
mikroelektronika a informační technologie, biotechnologie, moderní materiály a podobně).  

Cílení podpor má smysl tehdy, pokud je přitahování investic součástí integrovaného 
programu pro region či zemi, protože se jedná o jeho celkový ekonomický rozvoj, ne jenom 
o rozvoj zaměstnanosti. Při rostoucí konkurenci o mobilní zahraniční investice 
s dynamickými přínosy pro hostitelskou ekonomiku je takovéto plánování podpor nevyhnutné 
pro efektivní a odpovědné využití disponibilních zdrojů. Naopak nejčastěji uváděné 
argumenty proti cílení podpor poukazují na možné zúžení průmyslové báze a přehnané 
spoléhání se na jeden sektor, které může v budoucnu způsobit restrukturalizační problémy. 
Pokud jsou v zemi průmyslové sektory zastoupeny rovnoměrně, cílený přístup některé z nich 
vyloučí, i když mají růstový potenciál. Cílené sektory mají často demonstrační efekt, jejich 
úspěch vede investory z jiných sektorů k tomu, aby investovali ve stejné lokalitě. Proto 
vlastně nezáleží do takové míry na tom, nakolik se realizované investice shodují s cíli 
(Young, Hood 1995).  

Určitým řešením může být tzv. rozvojové cílení, tedy proces, jenž identifikuje tržní 
segmenty pro zahraniční investice. Ty pak spojují žádané výstupy zahraničních investic (jako 
je zaměstnanost, transfer technologií, platební rovnováha, místní vazby, regionální 
multiplikátor a další) s konkurenčními výhodami dané země či regionu. 

Následnost jednotlivých kroků v činnosti agentur pro zahraniční investice vypracovali 
Young, Hood (1994), přičemž jako služby následné péče lze označit č. 8: 

1) strategické a marketingové plánování: informační marketingové systémy, cílení 
investic, rozvoj témat pro marketing a podpory, různé programy a materiály 

2) marketing mimo zemi 
3) marketing v rámci země 
4) návštěva lokalit: specifické informace pro daný podnik 
5) vyjednávání a poskytnutí financí, lokality, majetku a odpovídající infrastruktury 

a služeb 
6) služby před započetím investice: lidské zdroje, zprostředkování subdodavatelů 
7) otevření závodu za všeobecné publicity 
8) služby po započetí investice: strategické, operační a informační 

3 Prezentace výsledků průzkumu 
3.1 Metodologie průzkumu 

Ústav veřejné správy a práva na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice již 
pátým rokem provádí empirický výzkum v obcích České republiky. V dubnu a květnu 2005 
jsme se zaměřili na průzkum a analýzu veřejných politik aftercare (politik následné péče 
o investory). 

Prostředkem získání informací byl vždy dotazník, na němž se podílela mimo řešitelského 
kolektivu i specializovaná poradenská agentura Berman Group z Prahy, která se zabývá 
strategickým plánováním a podporou místního ekonomického rozvoje v obcích nejen v České 
republice. 



 52 
 

  

Prostředníky mezi respondenty a organizátorem výzkumného šetření byli posluchači 
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Základním souborem byly odpovědi 32 
zástupců investorů, kteří v posledních letech přišli do ČR s pomocí agentury CzechInvest.  

3.2 Agentura CzechInvest v povědomí investorské veřejnosti 
V základním souboru je pouze 19 (tj. 61%) podniků, které ví, že v rámci agentury 

CzechInvest funguje oddělení Aftercare. Tento výsledek nemůže být uspokojivý. Důvodem je 
pravděpodobně nevhodně zvolený cíl a metody práce tohoto oddělení. Další příčinou je 
nevhodná forma marketingu. Můžeme doporučit vhodnější metody práce oddělení Aftercare 
a  pravděpodobně též jeho personální posílení, které může zajistit lepší P.R. a ozřejmit tak 
i význam existence tohoto oddělení. 

Ještě horší výsledek byl zaznamenán u otázky, zda byl dotazovaný podnik někdy 
v kontaktu s oddělením Aftercare. Pouze 32% (10 podniků) v kontaktu bylo. Dalších 9 
podniků, které ví o existenci tohoto oddělení, však v kontaktu nikdy nebylo, což podporuje 
výše uvedené závěry. 

Předmětem analýzy byly také činnosti daného oddělení. Zde odpovídají pouze 4 podniky 
a objevují se jen tyto dvě odpovědi: 

• podpora vzdělávání 
• poradenství 

Ani tyto odpovědi však nejsou přesnou (asi ani blízkou) charakteristikou náplně práce 
oddělení Aftercare. Nutně musela následovat i otázka na další služby, které by mělo oddělení 
poskytovat. Při sestavování dotazníku bylo předpokládáno, že povědomí o daném oddělení je 
větší. Očekávali jsme tedy i podnětnější odpovědi. Zjistili jsme tyto: 

• vyhodnocování podnikatelského prostředí a ovlivňování přípravy zákonů a pravidel 
• poradenství - fondy EU 
• hledání zdrojů pro financování investic, dalšího rozvoje podniku 
• pomoc při vytváření klastrů 

Při pohledu na výše uvedené odpovědi musíme konstatovat, že smysl existence a předmět 
činnosti oddělení Aftercare není opravdu podnikům v základním souboru jasný. Není tedy 
divu, že pouze 7 podniků (23%) by si přálo, aby byly navštíveni zástupcem, resp. 
projektovým manažerem z oddělení Aftercare.  

Závěrem této části však musíme konstatovat, že výše uvedené pojednání se týkalo 
výhradně oddělení Aftercare agentury CzechInvest. Z celé výzkumné zprávy jasně vyplývá, 
že agentura CzechInvest jako celek má nepopiratelný pozitivní vliv na podnikatelské prostředí 
v České republice. 

3.3 Celkové hodnocení péče veřejné správy o investory 
Poslední otázka se týkala hodnocení celkového zájmu (resp. péče veřejného sektoru) 

o daný podnik. Výsledky jsou uvedeny v grafu č. 1. Otázka byla strukturována do dvou 
základních období: 

a) před realizací investice (ve fázi rozhodování nebo ve fázi přípravy investice) 
b) v průběhu realizace investice a rozjezdu podniku 
c) v následujících etapách (pokud je to relevantní) 
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Graf 1: Celkové hodnocení péče veřejné správy o investory 

          Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, že nejkladněji je hodnocen zájem veřejné správy v období před 
realizací investice. Nižší, ale stále vysoké hodnocení dosáhla podpora veřejné správy i v etapě 
průběhu investice a rozjezdu podniku. 

Výsledky uvedené v této zprávě podporuje i výsledek podpory ze strany veřejné správy 
v etapě následující po rozjezdu podniku. Tato podpora v této fázi byla hodnocena pouze 
průměrně. 

Celkové průměrné hodnocení (vyjádřené známkou jako ve škole) jednotlivých fází je 
následující: 

a) 2,04 pro fázi před realizací investice  
b) 2,24 v průběhu realizace investice a rozjezdu podniku 
c) 2,7 v následujících etapách (pokud je to relevantní) 

4 Závěr 
V poslední době sice převládá názor, že pro rozvoj regionu jsou důležité spíše endogenní 

faktory, nicméně zahraniční investice i další vnější faktory jsou stále přítomné, a proto se 
regionální rozvojové strategie snaží provázat obě tyto složky. Pokud jde o zahraniční 
investice, při snižování celkového počtu nových investičních projektů roste konkurence mezi 
jednotlivými regiony v úsilí o jejich přitáhnutí.  

Proto regiony věnují postupně více pozornosti těm zahraničním investorům, kteří již 
v dané oblasti působí. K tomu slouží mimo jiné právě poskytování programů a služeb 
následné péče, které Young, Hood (1994) definují jako „všechny potenciální služby nabízené 
na úrovni podniku vládou a jejími agenturami, které jsou vytvořeny proto, aby umožnily 
úspěšný start a pokračující rozvoj pobočky nadnárodní korporace v hostitelské zemi nebo 
regionu s ohledem na maximalizaci přínosu této pobočky pro lokální ekonomický rozvoj“.  

Maximálního přínosu pro regionální ekonomiku může být dosaženo třemi hlavními 
způsoby: 

1) rozšířením existující investice, resp. závodu (tzv. expanze) 
2) zvýšením úrovně statusu pobočky v rámci firemní hierarchie (dosažení vyššího stupně 

autonomie v rozhodování, posílení výzkumu a vývoje apod.) 
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3) zvýšením úrovně zakořeněnosti v místní ekonomice především ve smyslu zvýšení 
podílu subdodávek od místních firem 

Programy a služby následné péče lze dále rozdělit na služby strategické (pomáhají při 
rozhodnutí o investici), operační (většinou specifické pro daného investora) a informační 
(základní informace o prostředí). 

Poskytovatelem služeb následné péče o zahraniční investory v českých podmínkách mohou 
být regionální či místní autority (kraje, městské a obecní úřady), které se zabývají zejména 
vytvářením příznivého a vstřícného podnikatelského prostředí. Jejich zájem o informace 
o zahraničních investorech je však často pouze evidenční a ne všechna řešení problémů 
zahraničních investorů jsou koncepční.  

Nejvýznamnějším poskytovatelem služeb následné péče nicméně zůstává vládní agentura 
CzechInvest. Za programy a služby následné péče v kompetenci CzechInvestu lze považovat 
především investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl (v případě expanzí) a investiční 
pobídky pro technologická centra a centra strategických služeb, což lze chápat jako zvýšení 
statutu pobočky v rámci podnikové hierarchie. Přitom u investičních pobídek jsou 
poskytována další zvýhodnění, pokud je investiční projekt lokalizován v problémovém 
regionu. Pro zvýšení podílu subdodávek od místních firem je určena databáze subdodavatelů 
a  projekt Rozvoj českých dodavatelů, kterého se však může zúčastnit pouze omezený počet 
firem. Kromě těchto programů jsou v nabídce CzechInvestu i projekty financované ze 
strukturálních fondů Evropské unie. Většina poskytovaných služeb následné péče je tedy 
blízká modelu založenému na projektech (project-based model) a modelu jedné kontaktní 
osoby (company-friend model). 

CzechInvest poskytuje některé programy a služby následné péče, které investoři rádi 
využívají, není však schopen ovlivnit jiné faktory, jež vstupují do rozhodování společnosti 
o expanzi. Měl by však dbát na to, aby pokud možno „donutil“ zahraniční podniky vykazovat 
přínosy pro regionální ekonomiku (vyšší produktivita práce, vyšší mzdy, inovační aktivity 
apod.) i mimo firemní struktury. Tedy usilovat nejenom o rozšíření stávajících výrobních 
kapacit, ale také o jejich modernizaci a především o přitáhnutí kvalitativně vyšších aktivit, 
což zajišťuje zpravidla větší stabilitu investice v regionu. Měl by se také snažit dosáhnout 
provázání investice s místními subdodavateli. První kroky k tomuto cíli již byly provedeny, 
nicméně je zde stále velký prostor pro vytváření strategických rozvojových politik a zdá se, že 
CzechInvest je v tomto ohledu spíše na začátku cesty. Stálo by za zvážení, jestli existují i jiné 
formy služeb následné péče než finanční pobídky a dotace. Nezastupitelnou roli při 
poskytování služeb následné péče mohou přitom hrát i místní a regionální autority. 
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VEREJNÁ SPRÁVA V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ 
ÚNIE  

Katarína Jasaňová 
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

Abstract: Historische Genese jeder von den fünfundzwanzigsten Ländern der Europäischen 
Union ist der Grund für die unterschiedlichen Öffentlichverwaltungssysteme. Das kann man 
vor allem in der differenten Territorialverwaltungsstruktur zu sehen. Österreich, Finnland 
und Luxemburg haben nur eine Verwaltungsebene und das ist die Kommune. Im Dänemark, 
Portugal, Griechenland, Schweden, Holland und in dem Vereinten Königreich ist zweistufige 
Verwaltung. Im Spanien, Frankreich, Italien and Irland gibt es drei Stufen territorialer 
Verwaltungseinheiten, die verschiedene Namen haben. Europäische Union und die ganze 
Welt kennen bis jetzt kein einheitliches Modell, das als ein Vorbild dienen kőnnte.               
Kľúčové slová: verejná správa, systém verejnej správy, reforma verejnej správy 

1 Úvod 
V príspevku sa budeme bližšie venovať pôvodným členom tohto integračného zoskupenia 

z rôznych hľadísk a ich systémom verejnej správy s cieľom vzájomnej komparácie. Doplníme 
ich popisom reformných zmien, ktoré prebiehajú v oblasti verejnej správy v krajinách, ktoré 
sa stali členmi Európskej únie k 1. máju 2004. Špecifickú pozornosť budeme venovať 
Slovensku a problémom, ktoré sú spojené s transformáciou verejnej správy v našich 
podmienkach.  

2 Verejná správa v pôvodných členských štátoch Európskej únie 

Existujú rozdielne hľadiská členenia krajín únie. Jedným z možných pohľadov je napr. 
geografické hľadisko, ktoré rozdeľuje štáty do piatich skupín. Jedná sa o: 

1. Stredoeurópske krajiny s tradíciou správneho práva - Francúzsko, Nemecko 
a Rakúsko. 

2. Krajiny anglosaskej správnej kultúry - Írsko a Spojené kráľovstvo. 
3. Škandinávske krajiny - Dánsko, Fínsko a Švédsko. 
4. Skupina krajín Benelux - Belgicko, Holandsko a Luxembursko. 
5. Juhoeurópske krajiny s rôznou právnou kultúrou - Taliansko, Portugalsko, Grécko 

a Španielsko. 

Ako šiestu skupinu by sme mohli zaradiť nové členské krajiny a síce Slovensko, Česko, 
Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Cyprus, Maltu, Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Krajiny Európskej 
únie môžeme členiť tiež podľa typu štátneho zriadenia. Z tohto hľadiska rozlišujeme dve 
veľké skupiny, štáty federálne a unitárne. Veľká skupina unitárnych štátov však býva 
vnútorne ďalej členená na unitárne štáty decentralizované a na unitárne štáty s dominantným 
postavením ústrednej vlády. 

Okrem rozdielov v type štátneho zriadenia a v charaktere územno-správneho usporiadania 
jednotlivých členských štátov existujú i rozdiely v charaktere správnych štruktúr, a to tak 
v územnej správe, ako aj v ústrednej štátnej správe. Hoci v každom štáte existuje ústredná 
vláda, rozdielnosti sa vyskytujú v počte a skladbe ministerstiev, v počte ministrov vo vzťahu 
k počtu ministerstiev, v charaktere a počte rôznych poradných orgánov vlád a najmä 
v existencii iných ústredných orgánov štátnej správy okrem ministerstiev a v ich vzájomných 
vzťahoch. 
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Podľa existujúceho štátneho zriadenia rozdeľujeme štáty na: 

o Federálne (Belgicko, Nemecko, Rakúsko) 
o Unitárne  

• Decentralizované (Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Švédsko), 
• S dominantným postavením ústrednej vlády (Írsko, Portugalsko, Grécko, 

Luxembursko), 
• Majuce zvláštne postavenie (Španielsko, Taliansko, Veľká Británia). 

Značné rozdiely môžeme nájsť aj pokiaľ ide o politicko-administratívne vzťahy, a to                  
na všetkých správnych úrovniach. Typ štátneho zriadenia a územno-správne štruktúry 
pôvodných krajín Európskej únie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.    
 

Krajina Typ štátneho zriadenia Typ územno-správnej štruktúry 
Belgicko Federálny štát  10 provincií 589 obcí 
Dánsko Decentralizovaný unitárny 

štát 
 14 hrabstiev 

(okresov) 
275 obcí 

Fínsko Decentralizovaný unitárny 
štát 

 12 provincií 452 obcí 

Francúzsko Decentralizovaný unitárny 
štát 

22 regiónov 100 departmentov 36 621 obcí 

Írsko Štát s dominantným 
postavením ústrednej vlády 

8 regiónov 34 hrabstiev 84 obcí 

Taliansko „Regionalizovaný“ štát 20 regiónov 108 provincií 8 104 obcí 
Luxembursko Štát s dominantným 

postavením ústrednej vlády 
  117 obcí 

Nemecko Federálny štát 32 krajov 426 okresov 14 865 obcí 
Holandsko Decentralizovaný unitárny 

štát 
 12 provincií 636 obcí 

Portugalsko Štát s dominantným 
postavením ústrednej vlády 

 18 okresov 308 obcí 

Rakúsko   99 okresov 636 obcí 
Grécko   13 regiónov 900 obcí 
Spojené kráľovstvo   97 hrabstiev  
Španielsko  17 autonómnych 

spoločenstiev 
52 provincií 8 089 obcí 

Švédsko   21 lén (krajov) 289 (komún) 
obcí 

 
Poznámka: Tri federálne štáty majú „federálnu“ štruktúru- Belgicko (3 regióny a 3 spoločenstvá), Nemecko (16 
krajín) a Rakúsko (9 spolkových krajín). Portugalsko má infrakomunálnu štruktúru (4 207 farností). 
Zdroj: HALÁSKOVÁ, M. 2003. Úvod do systémov verejnej správy v krajinách EÚ. Ostrava: Ekonomická 
fakulta VŠB TU, 2003. s. 21-22. 

Jednou zo základných čŕt transformácie verejnej správy je jej jedinečnosť a špecifickosť              
pre každý štát. Európska únia a svet nepoznajú unifikovaný model, ktorý by mohol slúžiť ako 
vzor. V prípade Slovenskej republiky a iných postkomunistických krajín sa navyše reforma 
realizuje súčasne so zmenou spoločenského systému ako celku, nie je teda osamotená. Prináša 
to vysoké nároky na koordináciu a legislatívnu zladenosť a z toho vyplývajú viaceré 
problémy. Zároveň sa do tohto procesu premieta rozhodovanie politických elít, čo pri ich 
častom striedaní prináša nové myšlienky a zámery nie vždy kompatibilné s dovtedajším 
priebehom reformy.  
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3 Reforma verejnej správy v nových členských štátoch  

Základným princípom reforiem prebiehajúcich v členských krajinách je chápanie 
administratívy vo verejnej správe ako služby občanom. Cieľom reforiem je zefektívnenie 
verejnej správy najmä cestou modernizácie, vnášania marketingových prístupov, 
minimalizácie nákladov cez využívanie dostupných technológií, sietí. Verejná správa                  
sa začína v oveľa väčšej miere orientovať na interakcie s ďalšími segmentmi a prekonáva 
hranice svojej uzavretosti, rigidnosti. Smeruje k budovaniu sietí, vytváraní ad hoc teamov, 
zapájaniu občanov. Výrazný vplyv na verejný sektor majú aj technické inovácie, ktorú 
umožňujú oveľa racionálnejší a pre občana pohodlnejší spôsob komunikácie.  

Východiskové tendencie reformy verejnej správy v krajinách strednej a východnej Európy 
sú:  

• od „government“ ku „governance“ (od vládnutia k správe vecí verejných) - dochádza 
k zmenám a novej kvalite vzťahov medzi verejným sektorom, trhovým sektorom, 
občianskou spoločnosťou a občanmi. Správa verejných záležitostí zahŕňa inštitúcie, 
systémy a procesy, ktoré sa realizujú za účasti štátu, občanov, občianskej spoločnosti a 
súkromného sektora. Teda správa verejných vecí nie je zverená iba pracovníkom 
administratívy, ale smeruje k participatívnemu modelu a horizontálnym vzťahom. 
Cieľom reformného úsilia sa stávajú otázky demokracie, dôvery verejnosti, vzťahy 
vláda- občan a snaha o efektívnosť meranú cez uspokojenie zákazníkov. 

• od uzavretosti k otvorenosti - verejná správa už nie je uzavretá do seba, ale vracia sa              
k svojmu pôvodnému poslaniu, službe občanovi. Dôležitú úlohu zohrávajú otázky 
transparentnosti, informačných tokov, komunikácie s občanmi. Orientácia                 
na zákazníka, na kvalitu služieb, ale aj predvídanie jeho potrieb sú kľúčové.   

• od rigidnosti k flexibilite- verejný sektor musí dať flexibilnú odpoveď na súčasné 
výzvy. Možno hovoriť o posunoch od ideologickej rigidity k pragmatizmu,                       
od štrukturálnej rigidity k adhocracii, od manažmentu rigidity ku kreativite, od rigidity 
kariéry k individualizmu, od štandardných koncepcií k flexibilným odpovediam. 
Úlohy sa stávajú dočasnými a sú riešené ad hoc zostavenými skupinami, 
medzirezortnými teamami, diskusnými skupinami s využitím internetu a pod.  

• od utajovania informácií k „e- governance“ a kombinovaniu informácií. Nové 
technológie, internet majú vplyv na postavenie občana ako voliča, spotrebiteľa, 
daňového poplatníka. Ale majú vplyv aj na výrobný cyklus a na riadenie. Začína               
sa hovoriť o „e- občanovi“, v ktorom sa kombinujú všetky roly, v ktorých občan 
vystupuje.  

• od špecializácie k integrovaniu jednotlivých funkcií verejnej správy. Internet a ďalšie 
informačné technológie menia tradičné štruktúry a procesy vo verejnej správe. 
Umožňujú prepojenie rôznych agend, organizačných stupňov a sektorov. To umožňuje 
občanom interakciu s verejnou správou v čase a na mieste, ktoré rešpektuje ich 
individuálne preferencie.   

• od národného rozmeru k európskemu- verejná správa sa stále viac chápe                            
v nadnárodnom kontexte, vo väzbe na požiadavky európskeho občana, spotrebiteľa. 
Hovorí sa o európskom administratívnom priestore, politickom priestore. Všetky 
relevantné subjekty sú zapojené do medzinárodných vzťahov buď cez organizácie, 
legislatívu, médiá a pod. 

3.1 Reforma verejnej správy na Slovensku 
V Slovenskej republike prebehla radikálna transformácia verejnej správy, ktorej idea 

vznikla krátko po novembri 1989 v podmienkach ČSFR. Ústavným zákonom FZ č. 294/1990 
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Zb. a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. bol položený základ nového usporiadania, vznikla 
miestna verejná správa ako duálny model orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy. 
Zákon o obecnom zriadení vytvoril vhodný priestor pre rozbehnutie procesu transformácie.  

Dnes môžeme konštatovať, že Slovensko dosiahlo značný pokrok vzhľadom na štruktúru a 
fungovanie verejnej správy. Bola schválená legislatíva týkajúca sa decentralizácie, ako aj 
predpisy v oblasti štátnej služby. Pokrok v oblasti regionálnej politiky a koordinácii 
štrukturálnych nástrojov bol obmedzený nedostatkom kvalifikovaného personálu                        
na príslušných ministerstvách a inštitúciách. Pozitívny moment sa dosiahol v posilňovaní 
administratívnej kapacity v oblasti daní, energetiky a životného prostredia. Ostáva posilniť 
inštitúcie a mechanizmy vzhľadom na efektívne a kontrolovateľné riadenie fondov Európskej 
únie.  

Prax ukazuje, že problémov je stále dosť. Pokúsime sa ich zhrnúť do určitých skupín. 
1. Problémy systémového charakteru 

Koncepcia reformy verejnej správy stanovila množstvo vecne a časovo nereálnych úloh. 
Dôsledkom sú riešenia ad hoc, s ktorými sa pôvodne neuvažovalo, strata previazanosti 
jednotlivých krokov reformy a negatívny vplyv na kvalitu procesu. Ďalším problémom je 
vypustenie centrálnej úrovne (vláda, ústredné orgány štátnej správy) z transformačného 
procesu. Umožnilo to presadenie rezortizmu, štátna správa sa stala obeťou koaličného 
modelu. Nenaplnil sa tak jeden z hlavných cieľov reformy - vytvoriť efektívnu, hospodárnu a 
prehľadnú verejnú správu. Pre veľký počet politických subjektov zúčastnených v tomto 
procese bola vytvorená horizontálne a vertikálne rozvetvená sieť úradov štátnej správy,               
vo vnútri ktorých takisto došlo k navýšeniu. Transformačný proces obnažil rozdiely                   
v odbornej kvalite štátnych a samosprávnych subjektov, ako aj medzi nimi. 

Takzvaná fiškálna decentralizácia je nesporne krokom vpred ako lepší a modernejší spôsob 
prerozdeľovania zdrojov medzi štátom a samosprávami. V skutočnosti však nejde o žiadnu 
decentralizáciu, ale iný model rozdelenia daňových príjmov medzi štát a obce, keďže 
rozhodnutie zásadne ovplyvňujúce objem zdrojov je výlučne v kompetencii centra (vlády, 
koaličnej rady). Spory o rozdelenie výnosu dane z príjmu medzi malými obcami a mestami sú 
aktuálnym dôkazom, prečo by mali byť zásadné kritéria určené zákonom.  

Problémom je aj nepripravenosť ústredných orgánov štátnej správy na ich koordinačnú, 
metodickú a aplikačnú úlohu po spustení transformačných krokov. Častý je aj vzájomný 
rezortný alibizmus pri presúvaní zodpovednosti za riešenie konkrétnych problémov. Otázka 
(ne)činnosti kontrolných orgánov je samostatná téma. Nedefinovanie minimálnych 
štandardov pre jednotlivé druhy služieb, ktoré orgány verejnej správy poskytujú občanovi, sa 
tiež javí ako problematické. Občan nemá na celom území štátu za rovnakých podmienok 
prístup k rovnakej alebo aspoň porovnateľnej úrovni obligatórnych služieb, dokonca službu 
nemusí vôbec dostať. Príkladom môže byť napr. opatrovateľská služba. 

2. Problémy politicko-právneho charakteru 
K nim patrí najmä absencia celospoločenskej dohody o charaktere štátu, jeho vnútornom 

usporiadaní a rovnakom chápaní ekonomického, sociálneho, kultúrneho, urbanistického a 
environmentálne udržateľného rozvoja. Rozchádzajú sa vízie spoločenských a politických elít 
s krokmi v oblasti reformy verejnej správy. Vysoké je riziko účelových politických zásahov 
do systému verejnej správy a jej orgánov. Prejavuje sa to politickým obsadzovaním 
zamestnaneckých pozícií v úradoch štátnej správy na všetkých úrovniach, ktoré má vplyv na 
odbornú úroveň zamestnancov a kvalitu služby. Rovnako je problémom politicky motivované 
konanie orgánov štátnej správy voči subjektom samosprávy či medzi sebou navzájom. 
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Pretrváva nekvalitná a neustálená legislatíva, ktorá zvyšuje výdavky na právne informácie 
a právne služby, zásadne vplýva na kvalitu rozhodovania a poskytovania služieb orgánmi 
verejnej správy. Sporná je aj kompatibilita zákonov medzi sebou. To všetko sa deje v neistých 
právnych podmienkach s nízkou vymožiteľnosťou práva. Štát prejavuje tendencie upravovať 
a meniť podmienky hneď potom, čo sa problémov zbaví presunutím kompetencií                         
na samosprávy. Príkladom  môže byť prevod majetku škôl zákonom na samosprávy, pričom 
často ide o majetok stavebne a právne nevysporiadaný, neskolaudovaný, či dokonca                       
o nelegálne stavby bez stavebných povolení. Ako základnú podmienku na čerpanie zdrojov               
z podporných programov však štát požaduje preukázanie vysporiadaných vlastníckych 
vzťahov. Tiež kritéria, ktoré uplatňujú rezorty pri posudzovaní projektov od žiadateľov,                 
sa menia až príliš často.  

Požiadavkou na modernú a dobre fungujúcu verejnú správu je jej hospodárnosť a                     
vo vzťahu ku klientovi čo najmenšia byrokratickosť. Je potrebné v celej šírke legislatívy 
správneho konania nanovo posúdiť, do akej miery je potrebné občana obťažovať často 
nezmyselnými požiadavkami na potvrdenia a stanoviská rôznych orgánov a inštitúcií. 
Správneho konania sa často zúčastňuje veľa účastníkov, hoci vecne a právne nemajú s vecou 
mnohí často nič spoločné a bez problémov by sa dal ich počet redukovať.  
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ALOKACE  EXPOZITUR VE  VEŘEJNÉ  SPRÁVĚ 

Jana Jelínková 
Ústav matematiky, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

Abstract : The contribution deals with optimal distributuon of Register Offices in particular 
registration distriets of Pardubice region. Various algorithms (e.g.belonging to theory of 
graphs or linear programming) can be applied to solve this problem. This issue was solved by 
Floyd’s algorithm on the basis of the theory of graphs. 
Key words: Optimal distribution, registration district, Register Office, algorithm 

1 Reforma veřejné správy v ČR 

Orgány veřejné správy v ČR probíhají reformou v podmínkách zvyšujících se požadavků 
na rozsah a kvalitu služeb občanům. Současně požadují snižování svých nákladů. 

Cíle reformy jsou: 
1. vyšší účinnost 
2. vyšší efektivita nákladů 
3. lepší odezva na požadavky veřejnosti 
4. větší zaměření na služby občanům 

Struktura veřejné správy v ČR je rozdělena do 3 stupňů a vypadá takto: 
1. stupeň tvoří: 

obce 1. kategorie (obcí 1.kategorie je každá obec) 
obce 2. kategorie (obce s pověřeným obecním úřadem) 
obce 3. kategorie (obce s rozšířenou působností) 

2. stupeň tvoří kraje 
3. stupeň tvoří stát 

2 Základní pojmy teorie grafů. 

Definice 1: [2] 
Nechť je dána libovolná neprázdná množina U. Označme písmenem K množinu všech 
dvouprvkových částí množiny U a zvolme libovolnou část H množiny K. Potom uspořádanou 
dvojici [U,H] nazýváme neorientovaným grafem. 
 

Definice 2: [2] 

Mějme neorientovaný graf G= [U,H] s N uzly a označme je 1 až n. Konstruujme nyní 
čtvercovou matici A = (aij) n tého řádu definovanou takto: 
      aij = 1 jestliže  (ui, uj) € H 

 aij = 0 v ostatních případech. 
Takto vytvořená matice s prvky 0a1 se nazývá matice sousednosti grafu G. 

Definice 3: [2] 
Ohodnocený graf G=(V,E) je takový graf (V,E), pro který existuje zobrazené: E- R, zvané 
ohodnocení hran. 
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Definice 4: [2] 
Nechť G = (V,E) je ohodnocený graf s n vrcholy. Matice je vzdáleností (distanční) matice je 
čtvercová matice d= (dij)n řádu n , kde dij = dw( xi, xj),i, j, = 1…n 
 

Definice 5: [1] 
Floydův algoritmus 

Pro ohodnocený graf G s n vrcholy postupně konstruujeme čtvercové= matice řádu n: 
        D(o)……, Dn, kde Dk=(d(k) i,j)n 

1. Položíme d(0)ij = 0 pro každé i=1,… n a d(0)i,j = w [vi,vj] pro každé i=j, přičemž pokládáme 
d(0) ij =  ∞  , jestliže i=j, [vi,vj] E 
2. Nechť matice D(k), kp n je již určena. Pro každé i,j = 1…., n položíme d(k+1) i,j = min. 
{d(k)i,j, dk,i,k+1+Dk (k+1), j}  Se symbolem  nekonečno počítáme podle následujících 
pravidel.    ∞ + a = a + ∞ = ∞ + ∞ = ∞, a 〈 ∞,  pro každé reálné a.  

3 Matice vzdáleností pro jednotlivé matriční obvody. 

Pro řešení problému byl vybrán Floydův algoritmus. Následující matice představují matice 
vzdáleností. Tedy pracujeme s ohodnoceným grafem, kde ohodnocení hran představují 
vzdálenosti jednotlivých obcí matričního obvodu v km a obce představují vrcholy grafu. 
Problém byl řešen v programu MATHEMATIKA,  přes funkci, která zkouší zda cesta mezi 
dvěma vrcholy přes libovolný jiný vrchol je kratší, než přímá spojnice. Probereme postupně  
všechny možnosti: 

Ukázka matice vzdáleností: 
Pro matriční obvod Letohrad 
0 3,5 6,2 4,9 4,7 7,1 
3,5 0 8,3 5,0 6,7 7,1 
6,2 8,3 0 9,7 2,5 11,8 
4,9 5,0 9,7 0 8,2 2,1 
4,7 5,7 2,5 8,2 0 10,3 
7,1 7,1 11,8 2,1 10,3 0 
 

Vektory počtu obyvatel: 

{6, 202, 1105, 852, 473, 220, 289} 

Matriční obvod Letohrad představuje následující obce {Letohrad, Lukavice, Nekoř,Písečná, 
                                                                                         Šedivec, Žampach}. 
Pro matriční obvod Letohrad se optimální rozmístění shoduje se skutečností. 
Pro matriční obvod Luže 

0 4,0 8,4 
4 0 4,4 
8,4 4,4 0 
 

Vektory počtu obyvatel    

{2630, 195, 423} 
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Matriční obvod  Luže tvoří obce  {Luže, Střemošnice, Řepníky} 

Pro matriční obvod Luže se neshoduje optimální rozmístění se skutečností. Optimálním 
rozmístěním vyšla obec Střemošnice. 

4 Závěr 

Z celkového počtu zkoumaných matričních obvodů 27 (matriční obvod je  množina obcí, 
které náleží témuž matričnímu úřadu) bylo optimální rozmístění obcí v 11 obvodech. 
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KLASTROVÉ INICIATIVY V PODMÍNKÁCH ROZŠIŘUJÍCÍ SE 
EVROPSKÉ UNIE 

Jaroslav Kovárník 
     Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

Abstract: The paper results from the brief characteristics of the enlargement of European 
Union. In relation to the fact that for the new planning period 2007 - 2013 is the basic 
objective based on the competitiveness of the European Union, the paper deals with the 
question how to use clusters and cluster initiatives as an instrument for the increase of the 
competitiveness as well. 
Key words: regional policy, cluster, cluster initiative, competitiveness, enlargement 

1 Úvod 
     V roce 2004 došlo k doposud největšímu rozšíření Evropské unie, přistoupilo celkem 10 
nových členů a počet členských států se zvýšil na 25. Pro příští plánovací období je jeden ze 
základních cílů Evropské unie formulován v rozhodnutí Evropské komise č. 0299 z 5. 
července 2005, a sice: „Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj 
potenciál růstu a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást důraz na 
znalosti, inovaci a optimalizaci lidského kapitálu. K dosažení těchto cílů musí Unie více 
zmobilizovat všechny vhodné zdroje na úrovni  jednotlivých států i Společenstva – včetně 
politiky soudržnosti - ve třech rozměrech strategie (hospodářském, sociálním 
a environmentálním), aby se tak více využilo jejich součinnosti v obecném rámci udržitelného 
rozvoje“. 

     V souvislosti s touto skutečností se tento příspěvek zabývá klastry a klastrovými 
iniciativami jako jedním z možných nástrojů, jak lze relativně snadno a rychle zvýšit 
konkurenceschopnost daného regionu a implementovat inovace v podnikatelské sféře. 

2 Proces rozšiřování Evropské Unie 
     Celý proces budování Evropské Unie začal již v roce 1957, kdy státy Beneluxu, Francie, 
Itálie a Německo založily Evropské společenství uhlí a oceli a EUROATOM. Dalšími členy 
těchto společenství se staly v roce 1973 Velká Británie, Irsko a Dánsko, v roce 1981 Řecko, 
v roce 1986 Španělsko a Portugalsko a v roce 1995 Rakousko, Švédsko a Finsko. Největší 
rozšíření v celé historii Evropské unie proběhlo v roce 2004, kdy se připojilo deset nových 
zemí, konkrétně Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 
Slovensko a Slovinsko. V současné době má Evropská unie 25 členů, ale od prvního ledna 
roku 2007 se připojí další dva členové – Bulharko a Rumunsko. 

     Skutečností ovšem zůstává, že i tak je stále hodně zemí, které chtějí rozšířit řady Evropské 
unie a je nutné rozhodnout, zda další rozšiřování v tak krátkém čase po rozšíření v roce 2004 
je vhodné či nikoliv. Je totiž zřejmé, že po tomto rozšíření jednak vzrostl počet nerozvinutých 
regionů kategorie NUTS II, které mají nárok na podporu z prostředků Cíle č. 1, a jednak se 
některé regiony, které byly v EU 15 nerozvinuté, staly rozvinutými a tím přestaly mít nárok 
na podporu z těchto zdrojů. Důvodem bylo to, že s ohledem na vyšší počet zaostávajících 
regionů klesla úroveň průměrného HDP, což je základní měřítko pro nárok na podporu  
z Cíle č. 1. 

     Faktem je také skutečnost, že země, které mají zájem o členství v Evropské unii, jsou 
zaostávající a jejich přítomnost ve Společenství by tedy opět snížila úroveň průměrného HDP 
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a zvýšila počet zaostávajících regionů. Tím pádem by byly prostředky Strukturálních fondů 
poskytovány pro ještě větší počet regionů a proces zvyšování konkurenceschopnosti by se tak 
zpomalil. Závěrem by tudíž mohlo být nejdříve zvýšit úroveň stávajících členských států 
a teprve poté pokračovat v dalším rozšiřování Evropské unie. 
     Na druhou stranu země, které se chtějí připojit k Evropské unii, mají často celou řadu 
problémů v různých oblastech, např. ekonomické, environmentální, průmyslové, problémy 
s inflací, nezaměstnaností, životní úrovní, sociální problémy apod. Tyto problémy mohou být 
velmi nebezpečné a členství v takovém nadnárodním společenství, jako je Evropská unie, 
může být tím pravým řešením na tyto problémy. 

     Můžeme shrnout, že proces rozšiřování Evropské unie je užitečný pro nové členské státy, 
ale ne pro stávající. Je velice komplikované určit ten pravý moment pro další rozšíření 
a v současné době se jedná spíše o politickou diskusi, ale při této diskusi je velice důležité mít 
na paměti všechny výše zmíněné argumenty a informace. 

3 Klastry a klastrové iniciativy 
     V této části příspěvku by bylo vhodné nejprve uvést některé možné definice klastru, které 
lze nalézt v odborné literatuře a které nám ukazují různé pohledy na klastr podle různých 
představitelů regionální ekonomie. 

     Za klasika klastrové teorie je pokládán M. Porter, který ve své knize Konkurenční výhoda 
národů (1990) uvádí hypotézu, že vzájemně provázaná odvětví soustředěná geograficky na 
vymezeném území jsou hnací silou národního regionálního a místního rozvoje. Definuje 
přitom klastr jako geografické soustředění vzájemně provázaných firem, specializovaných 
dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných odvětvích a přidružených institucí jako 
jsou univerzity, agentury a obchodní asociace různých směrů, které soutěží, ale také 
spolupracují. 
     Klastry se dají chápat také jako obchodně-výrobní firmy a neobchodní organizace, pro 
které je členství v rámci skupiny významným prvkem konkurenceschopnosti každého člena, 
klastry svazují dohromady dodavatelsko-odběratelské vztahy nebo společné technologie nebo 
společní zákazníci a distribuční kanály nebo společné pracovní trhy a lidský kapitál 
[BERGMAN, FESSER 1999]. 

     Jiná definice uvádí, že klastry lze vymezit jako geograficky soustředěná odvětví, která 
získávají svoji výkonnostní a konkurenční výhodu tím, že využívají umístění v určité lokalitě 
a všech faktorů, které s tím souvisí. V této definici je za konkurenční výhodu považována 
schopnost firmy (odvětví) působit na globálních trzích, přičemž odvětví je zde chápáno 
v užším slova smyslu specifickým druhem zboží či služeb. Geografickou soustředěností 
klastru se rozumí dosažitelná vzdálenost, tj. oblast, kam lze vycestovat v rámci jednoho 
pracovního dne [SKOKAN 2004]. 
     Klastrové iniciativy představují formu organizovaného úsilí pro zvýšení růstu 
a konkurenceschopnosti klastrů v regionu, která zahrnuje firmy v klastru, zástupce veřejného 
sektoru (vlády), výzkumnou a vzdělávací komunitu a další spolupracující instituce. Klastrové 
iniciativy se stávají nejdůležitější složkou v procesu zvyšování růstu a konkurenceschopnosti 
klastru [SÖLVELL ET AL. 2003]. 

3.1 Přínosy klastru 
     Klastr jako jeden z prostředků zvyšování konkurenceschopnosti daného regionu přináší 
pochopitelně pozitivní efekty nejen pro jednotlivé podniky a instituce do klastru zapojené, ale 
i pro klastr samotný. Těchto pozitivních efektů můžeme rozeznat celou řadu. Základní členění 
těchto efektů lze zobrazit následovně jako přínosy v oblasti: 
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§ plánování, organizování a řízení projektů, 
§ výroby, 
§ řízení lidských zdrojů, 
§ financí, 
§ logistiky, 
§ marketingu a prodeje, 
§ výzkumu a vývoje apod. 

     Jak je z uvedeného přehledu patrné, jak podnik, tak klastr jako takový může z efektivní 
spolupráce vytěžit spoustu přínosů, ovšem celý proces je velmi rizikový. Důležitá je zde 
hlavně vzájemná důvěra jednotlivých členů klastru, kteří jsou schopni nejen přijímat výsledky 
a kapacity ostatních členů, ale jsou ochotni i poskytnout své vlastní výsledky a kapacity pro 
ně. Aby tento proces fungoval, je nutné, aby členové klastru byli svým způsobem rozhodnuti 
jít stejným směrem, opustit individuální myšlení a vytváření individuálních výsledků, ale 
začít myslet v rámci celého klastru a budovat výsledky klastru, protože prostřednictvím 
kvalitních celkových výsledků budou dosahovat kvalitních výsledků i jednotliví členové. 
Ovšem tato vzájemná důvěra je především v České republice pravděpodobně klíčový 
problém, neboť zdejší podnikatelské prostředí je maximálně tvrdé a s množstvím podvodů, 
korupcí a tunelování nabyla většina podnikatelů dojem, že přílišná důvěra se nevyplácí. 
Ovšem to není přístup, který by mohl zvyšovat konkurenceschopnost klastru a potažmo i 
celého daného regionu. Vysoce funkční klastr pak je přínosem nejen pro podniky samotné, ale 
zvyšuje i rozvoj celého regionu, ve kterém se nachází, a pomáhá budovat hospodářství 
založené na znalostech a inovacích. 

3.2  Charakteristika klastrové iniciativy 
     V knize autorů Sölvella, Lindquista a Ketelse (2003) můžeme nalézt celou řadu 
charakteristických znaků klastrových iniciativ. Jedná se např. o: 

§ každá klastrová iniciativa je unikátní, 
§ klastrové iniciativy se objevují nejen ve vyspělých, ale také v rozvojových nebo 

tranzitivních ekonomikách, a jsou zaměřeny zejména na technicky náročné oblasti, 
jako jsou informační technologie, lékařské přístroje, výrobní technologie, 
biotechnologie, automobilový průmysl, 

§ většina klastrových iniciativ se nachází v takovém národním prostředí, kde věda 
a podpora inovací jsou důležitou součástí vládní politiky a kde má místní správa 
důležité postavení, 

§ klastrové iniciativy se většinou týkají klastrů národního významu a téměř vždy 
regionálních klastrů, 

§ cíle klastrových iniciativ se velmi různí, některé cíle má většina iniciativ, zatímco jiné 
pouze několik málo z nich, 

§ klastrové iniciativy bývají iniciovány vládou (32 %), průmyslem (27 %) nebo 
současně oběma (35 %), 

§ financování klastrových iniciativ zajišťuje většinou vláda (54 %), průmysl (18 %) 
nebo současně oba (25 %), 

§ firmy mají největší vliv na řízení klastrových iniciativ, 
§ klastrové iniciativy se soustřeďují na malou geografickou oblast (50 % jejich členů 

bývá vzdálených do hodiny jízdy), 
§ téměř všechny klastrové iniciativy (89 %) mají přiděleného moderátora (facilitátora) 

a mnoho z nich má svou vlastní instituci, 
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§ mnoho (78 %) klastrových iniciativ vytváří rámec společných idejí o tom, proč je 
klastrová iniciativa výhodná a jak by měla fungovat, přičemž tento rámec je obvykle 
(87 %) založen na hodnocení silných stránek klastru, 

§ klastrové iniciativy mají (84 %) explicitně formulovanou vizi, ale již méně (68 %) 
často mají též kvantifikované normy svých aktivit, 

§ 95 % klastrových iniciativ má více než 10 členů. 

3.3 Model výkonnosti klastrových iniciativ (CIPM) 
     V knize autorů Sölvella, Lindquista a Ketelse (2003) je také formulován tento model 
výkonnosti klastrových iniciativ (the Cluster Initiative Performance Model – CIPM), který 
může být využit při analýze a hodnocení klastrových iniciativ. Model se skládá ze čtyř složek 
– tři hybné síly (sociální, ekonomická a politická východiska v rámci státu), cíle klastrové 
iniciativy a procesy vývoje klastrové iniciativy – tyto všechny složky ovlivňují výkonnost 
klastrové iniciativy. Grafické znázornění je na následujícím obrázku č. 1: 
 

 

 
 

Obr. 1: Model výkonnosti klastrové iniciativy (CIPM) 

 

Zdroj: SÖLVELL ET AL. (2003) 

 
 
 
 

Cíle: 
§ výzkum a spolupráce, 
§ zásahy politiky, 
§ obchodní spolupráce, 
§ vzdělávání a školení, 
§ inovace a technologie, 
§ expanze klastrů. 

Východiska: 
§ podnikatelské prostředí, 
§ politika, 
§ síla klastrů. 

Procesy: 
§ zahájení a plánování, 
§ správa a financování, 
§ rozsah členství, 
§ zdroje a moderování, 
§ rámec a shoda, 
§ hybnost. 

Výkonnost: 
§ konkurenceschopnost, 
§ růst, 
§ dosažení cílů. 
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3.4 Charakteristika úspěšné klastrové iniciativy 
     Úspěšná klastrová iniciativa má také celou řadu charakteristických znaků, např.: 

§ 85 % klastrových iniciativ zvyšuje konkurenceschopnost klastru a 89 % pomáhá růstu 
klastru; 81 % všech iniciativ plní své cíle a pouze 4 % jsou zklamáním a nevedou 
k přílišným změnám, 

§ sociální, politická a ekonomická situace, v rámci které je klastrová iniciativa 
implementována, je důležitá pro její výkonnost; klíčovými faktory je důvěra firem ve 
vládní iniciativy a přítomnost subjektů, které ovlivňují rozhodnutí místních správ, 
přičemž oba tyto faktory mají vliv na kvalitní výkonnost klastrové iniciativy, 

§ klastrové iniciativy sloužící klastru národního a regionálního významu jsou více 
úspěšné, 

§ pro moderátora klastrové iniciativy je nejdůležitějším faktorem úspěchu mít širokou 
síť kontaktů, ale kvality moderátora jsou důležitější pro zvyšování 
konkurenceschopnosti než pro růst, 

§ klastrové iniciativy, které vytvoří jasně formulovaný rámec, založený na silných 
stránkách klastru, a vynaloží dostatek času na sdílení tohoto rámce se všemi členy, 
jsou více úspěšné ve zvyšování konkurenceschopnosti, 

§ klastrové iniciativy, které zklamaly, jsou často charakteristické slabou shodou, 
nedostatečným rámcem, nedostatečnou sítí u moderátora, nedostatkem na straně 
instituce a jejích účtů apod., přičemž tyto klastrové iniciativy jsou často spojeny 
s méně důležitými klastry, 

§ vládní politika a další faktory může ovlivňovat výkonnost klastrové iniciativy 
i nepřímo, a to tím, že působí na cíle dosahované klastrovou iniciativou. 

4 Závěr 
     Příspěvek se zabývá problematikou rozšiřování Evropské unie. Největší rozšíření v celé 
historii nastalo v roce 2004, kdy přistoupilo deset nových států, včetně České republiky. 
Proces rozšiřování má mnoho pozitiv i negativ, ale důležitá je skutečnost, že pro nové 
plánovací období 2007 – 2013 je základním cílem EU zvýšit konkurenceschopnost a budovat 
ekonomii založenou na znalostech a inovacích. 
     Jednou z nejlepších cest, jak lze zvýšit konkurenceschopnost, je podporovat vznik klastrů 
a klastrových iniciativ, díky kterým může docházet k velmi rychlé implementaci inovací do 
praxe. Příspěvek se také zabývá stručnou charakteristikou klastrů a klastrových iniciativ. 

     Lze konstatovat, že klastrové iniciativy pomáhají budovat ekonomii založenou na 
znalostech a zvyšují konkurenceschopnost, ovšem zdroje Evropské unie nejsou neomezené. 
To znamená, dle mého názoru, že Evropská unie by měla nejdříve zvýšit 
konkurenceschopnost regionů stávajících členů a poté může pokračovat proces rozšiřování 
EU. Pokud tento proces bude pokračovat v blízké budoucnosti ve větší míře, průměrná úroveň 
HDP opět poklesne a zvyšování konkurenceschopnosti bude více komplikované, v některých 
regionech pravděpodobně i nemožné. Oproti tomuto faktu lze konstatovat, že pro potenciální 
členy EU znamená členství jedinečnou příležitost, jak zlepšit svoji životní úroveň a často 
ideální řešení na celou řadu problémů, se kterými se tyto země potýkají. 
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EFEKTIVNOST  ENVIRONMENTÁLNÍCH   INVESTIC 
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Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu 

Abstract: Investment decision making belongs to the most important decision of enterprise 
management. The investment activities are often very closely linked with ecological 
production nowadays. The negative effects of production would be assigned the enterprise 
where they engender. An environmental investment evaluation is based on minimal cost 
principle by respecting environmental protection.  
Key words: environmental investment, damages, externalities, evaluation of environmental 
investments  

1 Úvod 
     Investiční rozhodování patří v podniku k nejzávažnějším rozhodnutím managementu. 
Nevhodná investice může podnik dostat do finančních potíží, které mohou vést ve svém 
konečném důsledku až k bankrotu. Pokud chce však podnik obstát v konkurenci a dále se 
rozvíjet, bez investic se neobejde. Podnikové investice můžeme charakterizovat jako 
jednorázově (v krátké době) vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během 
delšího budoucího období (v praxi obvykle nejméně po dobu jednoho roku). 

Z věcného hlediska (z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů) členíme 
investice na: 
§ kapitálové (hmotné, fyzické), což jsou výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku (stálých aktiv), jako např. na pořízení pozemků, budov, zařízení a strojů, apod., 
jejich vstupní cena je v současné době 40 000,-Kč a doba používání delší než 1 rok. 

§ Nemateriální (nehmotné), které představují výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku, jako např. na nákup patentů, licencí, know-how, software apod., jejich vstupní 
cena je v současné době stanovena vyšší než 60 000,- Kč a použitelnost delší než 1 rok 
(v případě nižší ceny jsou součástí   provozních nákladů). 

§ Finanční, což jsou peněžní výdaje na nákup  dlouhodobých cenných papírů (akcií, obligací, 
uložení peněz na termínované vklad, dlouhodobé půjčky apod.) za účelem získání úroků, 
popř. dividend nebo zisku. [3]  

2 Ekonomické škody způsobené poškozováním životního prostředí  
     Proces investování má úzký vztah k inovačním procesům v podniku. V současné praxi 
jsou velmi často inovační procesy spojeny s ekologizací výroby. Dříve byla ekologizace 
výrobních činností podniku spojena s opatřeními, která zmírňovala ekonomické dopady na 
životní prostředí, byly odstraňovány již vzniklé škody (environmentální koncová zařízení). 
V současné době je stále větší důraz kladen na opatření preventivní, která zabraňují vzniku 
těchto škod (nebo je alespoň eliminují). Jde o mnohem výhodnější řešení, které obvykle 
vyžaduje nižší finanční prostředky a zároveň brání vzniku ekologických škod, čímž odpadají 
problémy s jejich následným odstraňováním. Každý proces využívání přírodních zdrojů je 
v podstatě výměnou látek mezi dvěma systémy, kterými jsou ekonomika a environment. [1] 

 Při měření efektivnosti nákladů na opatření, která se týkají ochrany životního prostředí lze 
posuzovat: 
§ absolutní efektivnost, což je důležité pro vypracování prognóz sociálního a vědecko-

technického rozvoje, kdy je určován směr a způsob využívání přírodních zdrojů, 
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§ relativní efektivnost, která sleduje taktické postupy využívání environmentálních zdrojů.  

Ekonomickou škodu ze znehodnocování životního prostředí pak vyjadřuje ekonomická 
ztráta ze znehodnocení, což je hodnota, která se nevytvořila v důsledku poškození výrobních 
faktorů ve výrobním procesu a rovněž ztráty v důsledku zvýšení výrobní spotřeby. Tuto ztrátu 
mohou také tvořit kompenzační dodatečné náklady s tím spojené, což jsou dodatečné náklady, které je 
nutné vynaložit na odstranění nebo zmírnění negativních důsledků znehodnocování životního 
prostředí. Jde o náklady, které by nemusely být vynaloženy, kdyby nedošlo ke znehodnocení 
životního prostředí. 

Společenské náklady na životní prostředí tvoří:  
1. náklady na dodatečnou kompenzaci  a odstraňování negativních důsledků ze 

znehodnocování životního prostředí (ex post), 
2. náklady na zabránění znehodnocování životního prostředí (ex ante). 

Vzájemný vztah škod a nákladů vyjadřuje následující obrázek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Vzájemný vztah mezi škodami a náklady na životní prostředí [7]  
 
 
3 Externality v oblasti životního prostředí 

Cestou, kterou může neregulovaný tržní mechanismus dospět k neefektivnímu výsledku, je 
přelévání nebo externalita.  Externality neboli efekty přelévání se vyskytují tehdy, když lidé  
nebo firmy přenášejí na jiné subjekty náklady nebo přínosy, aniž dostanou za tyto přínosy 
zaplaceno nebo aniž přínos přiměřeně zaplatí. S tím, jak se zvýšila hustota obyvatelstva ve 
společnosti a jak je výroba stále častěji založena na produkci škodlivých látek, se externality 
stávají stále větší hrozbou. Státní regulace se snaží s různou mírou úspěšnosti tyto externality, 
k nimž mj. patří znečišťování životního prostředí držet pod kontrolou. [5]  

Na jedné straně jsou státní zásahy v této oblasti omezující, na straně druhé umožňují 
eliminovat či zamezit přenášení nákladů na ochranu životního prostředí na celou společnost, 
chránit zdraví obyvatelstva, a ukládají nést náklady způsobené ekonomickou činností těm, 
kteří je vyvolali- tedy zejména podnikatelským subjektům. V mnohých případech je obtížné 
přiřadit vzniklé náklady podnikům, které se brání přiznat intoxikaci vody, ovzduší, půdy, 
apod.  

      Zmírnění dopadu negativní externality lze řešit několika způsoby: 

§ přiřazením nákladů na životní prostředí znečišťovateli, tedy podnikatelskému 
subjektu, který škodu způsobil, v této souvislosti je uváděn princip “znečišťovatel platí“. 
Tento princip je jedním ze základních principů ekologické politiky vyspělých zemí. [4] 

§ Využitím nástrojů státní regulace na ochranu životního prostředí (poplatky, pokuty, 
penále, apod.). 

Ekonomické 
ztráty 

Reálné ekologické náklady 

Ekologické zatížení reprodukčního procesu (celkové ztráty a náklady) 

Náklady na zabránění poškození 
životního prostředí (ex ante) 

Kompenzační dodatečné náklady 
(ex post) 

Ekonomické škody ze znehodnocení 
životního prostředí 
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§ Využití nástrojů dobrovolné ochrany životního prostředí ze strany znečišťovatelů 
(EMS, ecolabeling, čistší produkce , .. apod)  

§ Coaseho teorém, podle kterého hlavní příčinou negativních externalit v ekonomice je 
absence vlastnických práv, lze využít tehdy, když je málo zúčastněných stran a zdroje 
externalit jsou dobře definovatelné a dají se snadno identifikovat. [6]  

4 Volba investičních variant do životního prostředí 
     Při hodnocení investičních projektů s environmentálními aspekty na podnikové úrovni je 
třeba zohledňovat současně kapitálové výdaje, přínosy (výdaje) v průběhu životnosti investice 
a výdaje (přínosy) po skončení doby životnosti investice. Rozlišit kapitálové výdaje podle 
váhy dopadu až nejednotlivé výkony je obvykle velmi obtížné (např. rozlišení podílu 
jednotlivých výrobků na dané investici podle toků „ušetřených“ odpadních proudů, apod.), 
proto se provádí v praxi hodnocení celkové, které je metodicky správné pouze u tzv. ryzích 
environmentálních investic s jedním druhem výstupu. Každou investiční akci v podniku 
můžeme zkoumat podle různých hledisek. Následující obrázek znázorňuje rozložení 
investičních variant do čtyř kvadrantů podle toho, jaké efekty u investice převládají. Na ose x 
jsou znázorněny sociálně – ekonomické účinky investice (s vyloučením ekologických 
účinků), na ose y jsou pak zachyceny efekty v kvalitě životního prostředí. 
 
 
 

 
Obr.2: Členění investičních variant do čtyř kvadrantů podle významu [7] 

 

Charakteristika jednotlivých kvadrantů je následující: 
I. kvadrant – je oblast tzv. ryzích investic na ochranu životního prostředí, protože 
rozhodujícím efektem, jehož má být investicí dosaženo je  ochrana životního prostředí (tento 
efekt je jediný nebo úplně rozhodující), 
II. kvadrant – je oblastí, ve které jsou investice, přinášející efekty v oblasti životního 
prostředí, tak určité sociálně-ekonomické efekty. Tyto investice jsou označovány jako 
„integrované investice do životního prostředí“. 

y 

x 

I. kvadrant 

III. kvadrant 

II. kvadrant 

IV. kvadrant 
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III. kvadrant – obsahuje investice s negativním vlivem na životní prostředí a zároveň 
k záporným sociálně-ekonomickým efektům. 
IV. kvadrant – je oblastí, kde jsou sice velmi efektivní investice, avšak s negativním 
dopadem na životní prostředí. 
Při komplexním hodnocení nových investic se používá následující vztah pro výběr 
varianty: 

. .    E VT ZPE E E E=  

kde 
E - souhrnný efekt 
EE - ekonomická efektivnost 
EVT - efekt vědecko-technický 
EZP - efekt v životním prostředí 
 
Ekonomickou efektivnost vyjádříme jako 

t

1 =E
n

U
E

J
∑

 
kde 
U - účinek z nové techniky po dobu výroby a využívání 
Jn - jednorázové náklady 
t - životnost 
 
Vědecko-technický efekt a efekt v životním prostředí je možné stanovit na základě 
rozhodovací tabulky a porovnáváním skutečně dosaženého hodnocení s maximálně možným: 

1
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j

j j

j
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∑
 

kde 
k - jednotlivá kritéria 
V - váhy jednotlivých kritérií 
 
Výsledky EVT a EZP se pohybují v intervalu 0 až 1 a tím pomáhají korigovat ekonomický efekt 
a tento výpočet je potom možné využít při výběru varianty. 

5 Náklady jako rozhodovací kritérium při výběru ekologických investic 
Nákladové kritérium může být využito na základě: 
§ ročních nákladů, 
§ diskontovaných nákladů, 
§ kapitalizovaných nákladů. 

Za efektivnější je považována ta varianta, která vykazuje nejnižší náklady. 

5.1 Metoda využití ročních nákladů 
Jádrem metody je přepočet všech nákladů na časový horizont jednoho roku. Pokud 

pořizujeme investici s využitím úvěru, používáme k výpočtu přiměřené úrokové zatížení 
a odpis metodou složeného úročení,  rozložení roční hodnoty investice, zahrnující tzv. 
recovery capital index.  
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kde 
M - hodnota ročních nákladů 
F - pořizovací cena varianty 
L - likvidační cena 
n - životnost varianty 
i - úroková míra 
 

Při výpočtu je třeba věnovat pozornost velikosti zvolené úrokové míry. Vysoká úroková 
míra dále zvyšuje požadavek na efektivnost velkých investic s dlouhou dobou životnosti. 
Spodní hranicí úroku by měla být rentabilita v daném podniku nebo oboru. Její využití zajistí, 
že každou další investicí se zachová průměrná rentabilita nebo se bude dále zvyšovat. Výši 
nákladů bude také ovlivňovat způsob odepisování (lineární nebo degresívní), životnost 
a využívání výrobní kapacity. 

5.2 Metoda diskontovaných nákladů 
Metoda diskontovaných nákladů porovnává sumu všech nákladů spojených s realizací 

jednotlivých variant za celou dobu životnosti investice. Náklady jednotlivých roků se 
rozpočítávají na společnou základnu diskontováním (např. rok zahájení provozu investice) 
Výhodnější je varianta s nižší současnou hodnotou. Provozní náklady se vypočítávají pomocí 
zásobitele.  

n

n
(1 + i) -1S = F +V + Lo
i(1 + i)

 

kde 
 

 
Metody založené na bázi nákladů se využívají při výběru a posuzování variant 

s dlouhodobými účinky na životní prostředí, v zahraničí se přistupuje k volbě diskontní sazby, 
v našich podmínkách se preferují metody založené na zisku. 

5.3 Metoda kapitalizovaných nákladů 
U této metody jsou také kritériem posuzování náklady, u každé varianty se sčítají veškeré 

náklady na investici. Všechny varianty se kapitalizují a tím přepočítávají na srovnatelnou 
základnu. 
Kapitalizované náklady lze vypočítat takto: 

K= C+S+N 
kde 
K - kapitalizované náklady 
C - pořizovací cena 
S - kapitalizované náklady obnovy hmotných prostředků  
N - kapitalizované provozní náklady 
 

U kapitalizovaných nákladů není třeba zohledňovat dobu životnosti investice, protože 
přepočet na nekonečnou životnost je převádí na společnou časovou základnu. Kapitalizované 
náklady nekonečného počtu obnov hmotných prostředků lze vypočítat z následujícího vztahu: 

S - hodnota diskontovaných nákladů 
V - provozní náklady 
L - likvidační cena 
o - odúročitel, stanoví se diskontováním L 
i - úroková míra 
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n
1 1S = -1x

(1 + i) i
 

kde 
S - kapitalizované náklady obnovy hmotných prostředků 
i - úroková míra 
n - životnost varianty 
 

V tomto vztahu se bere v úvahu také skutečnost, že v průběhu životnosti investice dochází 
k uvolňování prostředků, které má potom podnik k dispozici. Kapitalizovaná výše 
nepřetržitých nákladů se určuje jednoduchou kapitalizací. 

6 Závěr  
Při hodnocení investičních projektů environmentálního charakteru na podnikové úrovni je 

třeba zohledňovat současně kapitálové výdaje, přínosy (resp. výdaje) v průběhu životnosti 
investice a na přínosy (resp. výdaje) v době ukončení projektu. [2] Poněkud problematické 
bývá v praxi rozlišení kapitálových výdajů podle váhy dopadu až na jednotlivé výkony. 
Obvykle se totiž neprovádí „rozklíčování“ na jednotlivé výroby, ale investiční náklady jsou 
posuzovány „an blok“, což lze považovat za metodicky čisté pouze u tzv. ryzích 
environmentálních investic.  
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EKONOMIKA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V PROCESE 
DECENTRALIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY V PODMIENKACH 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Jozef Krnáč 
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Katedra regionálneho rozvoja a verejnej 
správy 

Anotácia: Príspevok sa venuje skúmaniu vplyvu decentralizácie verejnej správy na rozvoj 
ekonomiky obce. Vplyv decentralizácie verejnej správy budeme vyjadrovať meraním finančnej 
sebestačnosti rozpočtov miestnej samosprávy. 
Kľúčové slová: Miestna samospráva, decentralizácia, ekonomika obce, sebestačnosť. 

1   Úvod 

Problémy kreovania modernej verejnej správy na Slovensku sa v zásade nelíšia ani 
všeobecnými ani špecifickými znakmi od procesov, s ktorými zápasia všetky reformujúce            
sa krajiny strednej a východnej Európy. Procesy demokratizácie a decentralizácie sú 
základom zmien v spoločenskom a ekonomickom živote na Slovensku od roku 1990. Ich 
súčasťou bolo obnovenie samosprávneho riadenia na územnom základe, čo zodpovedá 
uplatnenému duálnemu modelu verejnej správy, v ktorom miestna samospráva funguje ako 
územná jednotka s politickou, právnou a hospodárskou autonómiou. Takéto postavenie 
samosprávy obcí kodifikovala Ústava Slovenskej republiky a zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení. 

„Decentralizovaný systém sa vyznačuje tendenciou zvyšovať právomoc a zodpovednosť 
nižších orgánov verejnej správy na úkor štátneho centra,“ (Kosorín - Labaj; 1995). Vzťahu 
samosprávnych a štátnych orgánov v decentralizovanom systéme verejnej správy je príznačná 
vysoká samostatnosť a autonómnosť samosprávnych orgánov, spolupráca je viazaná zásadne 
právnym poriadkom a len v obmedzenej miere inštrukciami štátu a príkazmi.                              
Nad dodržiavaním právneho poriadku dohliadajú vyššie správne orgány poverené k tejto 
funkcii štátom. Podľa teórie verejných financií rozhodovacie procesy prebiehajú na čo 
najnižšej úrovni verejnej správy pri zohľadnení externalít, efektívnosti alokačnej funkcie, 
efektívnosti vyplývajúcej z rozsahu poskytovaných služieb. 

Pre potreby tohto príspevku vychádzame z decentralizácie ako procesu prenosu časti 
kompetencií orgánov štátnej správy na miestnu samosprávu, zahŕňajúci aj prenos finančných 
právomocí a materiálnych zdrojov (hnuteľný a nehnuteľný majetok). V praxi ide o procedúru 
určenia vlastných kompetencií samospráv a kompetencií, ktoré štát navrhol preniesť                   
na miestne samosprávy z orgánov štátnej správy. Táto procedúra je previazaná s mnohými 
ďalšími reformnými krokmi a vyžaduje systémové riešenie.  

Niektoré poznatky obsiahnuté v príspevku nadväzujú na dizertačnú prácu „Vplyv procesu 
decentralizácie verejnej správy na ekonomiku miestnej samosprávy“ a výsledky 
vedeckovýskumnej činnosti katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy, t.j. fakultného 
grantového projektu FG 45 „Politika regionálneho rozvoja na úrovni samosprávnych 
územných celkov v kontexte vstupu Slovenska do Európskej únie“ a projektu VEGA                     
č. 1/2545/05 „Determinanty efektívnosti územnej samosprávy“. 

Obce spravujú v okruhu vlastnej pôsobnosti miestne záležitosti, ktorých zabezpečovanie 
vyplýva obciam zo zákona ako aj nadmiestne aktivity, ktoré majú za úlohu zabezpečiť                 
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na začiatku zvládnuteľný miestny problém, postupom času problém presahujúci silu 
a možnosti obce, a ktorého riešenie býva vo väčšine prípadov dosiahnuté spoločným úsilím 
viacerých obcí najčastejšie dohodou o spolupráci.  

Miestne samosprávy, t.j. obce, zabezpečujú vo svojom území úlohy z hľadiska viazanosti  
k právnemu poriadku: úlohy vlastné (orginálne), prenesené (delegované), povinné – 
obligatórne, dobrovoľné – fakultitatívne. 

Z hľadiska viazanosti k územiu: miestne, zabezpečované miestnymi samosprávami, 
regionálne a presahujúce miestny, resp. regionálny charakter zabezpečované samosprávami 
vyšších územných celkov. 

 „Niektoré úlohy postupom času presiahnu silu a možnosti samosprávy, čo vedie 
k zabezpečovaniu spoločným úsilím viacerých samospráv, najčastejšie dohodou o spolupráci. 
Takáto forma zabezpečenia mení charakter úloh miestneho, významu na úlohy nadmiestneho,  
významu“ (Švantnerová, 1997. s. 47). 

Do skupiny samostatnej pôsobnosti by sa mali zaradiť predovšetkým tie záležitosti, ktoré 
sa v prvom rade dotýkajú života obyvateľov obce, význam ktorých tento rámec nepresahuje a 
ktoré z tohto dôvodu právny poriadok ponecháva relatívne samostatnému rozhodovaniu obce. 
Činnosti vykonávané v rámci prenesenej pôsobnosti naopak spravidla presahujú svojim 
významom rámec obce. Do tejto skupiny pôsobnosti aj prináležia činnosti, výkon ktorých štát 
hodlá intenzívnejšie ovplyvňovať. 

2    Ekonomika územnej samosprávy 
„Predpokladom úspešného fungovania každého článku územnej samosprávy sú vlastné 

príjmy, vlastný rozpočet a primeraná miera sebestačnosti. Je tomu tak i v prípade základného 
článku územnej samosprávy – obce“ (Peková, 2004, s.57). 

Dôležitým finančným nástrojom k zabezpečeniu úloh a činnosti jednotlivých úrovní 
verejnej správy je príslušný verejný rozpočet. Čím je zložitejšia štruktúra verejnej správy, tým 
je dôležitejšie rozhodnúť o optimálnom priradení príjmov, najmä daňových a financovanie 
výdavkov jednotlivých rozpočtov v rámci rozpočtovej sústavy, predovšetkým v závislosti              
na rozdelení zodpovednosti za zaisťovanie verejných statkov. Ide o stanovenie daňového 
určenia a optimalizáciu finančných vzťahov medzi rozpočtami. 

Podľa Pekovej (2004, s. 57) optimálne priradenie príjmov a výdavkov jednotlivým typom 
rozpočtov ovplyvňuje mieru sebestačnosti nižších vládnych úrovní. V prípade miestnej 
samosprávy to má vplyv na to, do akej miery môže z vlastných príjmov, financovať svoje 
výdavky súvisiace s plnením vlastných a prenesených kompetencií, predovšetkým výdavky 
na zabezpečovanie rôznych druhov verejných statkov. 

Výsledkom je určitá, požadovaná miera sebestačnosti, ktorá by mala byť v priemere 
dosiahnutá. V skutočnosti sú však miestne samosprávy s nižšou i vyššou mierou 
sebestačnosti, čo záleží na konkrétnom vývoji medzi príjmami a výdavkami. Výnimočne 
môže dôjsť k tomu, že v krátkom období je obec úplne sebestačná. 

K meraniu finančnej sebestačnosti rozpočtov miestnej samosprávy sa podľa Pekovej 
(2004, s. 57), používajú rôzne konštruované ukazovatele miery sebestačnosti. Najčastejšie sa 
využívajú ukazovatele: 

• podiel vlastných príjmov, vrátane daňových (t.j. minucipálnych daní, miestne dane 
a podielové dane), na celkových príjmoch rozpočtu miestnej samosprávy, 

• podiel vlastných príjmov a všeobecných dotácií na celkových príjmoch rozpočtu 
miestnej samosprávy, 
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• podiel vlastných príjmov na bežných výdavkoch rozpočtu miestnej samosprávy, t.j. 
miera samofinancovania. 

Požadovaná priemerná miera sebestačnosti miestnej samosprávy je výsledkom 
uplatňovaného modelu fiškálneho federalismu.  

Aby sme názory na miestnu samosprávu mohli zovšeobecniť možno z hľadiska právneho 
ju vymedziť nasledovne: miestna samospráva je takou organizačnou formou verejnej správy, 
v ktorej miestne spoločenstvo ako právnická osoba zabezpečuje riešenie „od štátu odlišných 
úloh“, ale realizácia týchto úloh sa rieši pod dozorom štátu. Zákonom stanovené kompetencie 
rieši vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť a je viazaná len zákonmi alebo 
medzinárodnou zmluvou, prípadne právnymi predpismi, ktoré sú vydané na ich realizáciu. 

Pre potreby tejto práce vychádzame z definície decentralizácie ako procesu prenosu časti 
kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávu – miestnu, (od regionálnej samosprávy 
abstrahujeme), zahŕňajúci aj prenos finančných právomocí a materiálnych zdrojov. 
Decentralizácia je proces ktorý napomáha zlepšovať kvalitu vládnutia v štáte tým, že zaisťuje, 
aby rozhodnutie stálo bližšie k tým, ktorí sú nim dotknutí. 

Prikláňame sa k názoru, že proces decentralizácie znamená vytvorenie otvorenej 
samosprávy, ktorá koná transparentne, zodpovedne v spolupráci s občianskou spoločnosťou. 
Základom úspechu je politická vôľa na strane politického vedenia ale aj na strane občanov. 
Samospráva nemôže existovať bez nevyhnutných finančných prostriedkov a tie je potrebné 
zaistiť pre plnenie všetkých politických a administratívnych funkcií samosprávy. 

Decentralizáciou nerozumieme len prerozdelenie moci z centra, ale rozumieme to, že 
decentralizácia spája v sebe takmer vždy tri momenty: decentralizáciu politickú - postúpenie 
právomocí rozhodovania v politických otázkach, decentralizáciu ekonomickú - postúpenie 
právomocí rozhodovania o otázkach ekonomických a decentralizáciu správnu - delegovanie 
výkonu moci na nižšie organizačné jednotky. 

Z teórie fiškálneho federalizmu vyplýva, že decentralizácia nie je kompletná, ak prebehne 
len v oblasti presunu kompetencií. Je nutné zabezpečiť aj presun ekonomických právomocí, 
medzi iným aj daňových. Preto hovoríme o fiškálnej decentralizácii, ktorá by mala zabezpečiť 
finančnú sebestačnosť územných orgánov. Uplatňuje sa princíp samosprávy spočívajúci               
vo zvyšovaní vlastných príjmov územných samospráv a zároveň vo zvyšovaní voľnosti                
pri rozhodovaní o štruktúre a veľkosti výdavkov rozpočtov miestnych samospráv.  

V literatúre sa stretávame nejednotným chápaním obsahu pojmu ekonomika obce. Obsah 
pojmu ekonomika obce podľa Švantnerovej (1997, s. 29) môžeme vysvetľovať a hodnotiť 
z viacerých uhlov pohľadu. 

Ekonomiku miestnej samosprávy môžeme chápať v širšom slova zmysle ako subsystém 
ekonomického systému štátu s tým, že procesy využívania disponibilných miestnych 
rozvojových zdrojov, výmena, rozdeľovanie a spotreba prebiehajú na miestnej úrovni alebo aj 
v širšom priestore. Miestnu ekonomiku z tohto pohľadu je možné charakterizovať ako 
ekonomiku zmiešaného typu, pretože v obci pôsobia ekonomické subjekty súkromného 
sektora, rôzne subjekty verejnej správy, vrátane miestnej samosprávy, ktorá spravuje kapitál 
vo vlastníctve municipality. Všetky subjekty sa ich vlastným spôsobom podieľajú                       
na ekonomickom rozvoji obce. 

Ekonomiku miestnej samosprávy môžeme chápať aj v užšom slova zmysle, t.j. ako súčasť 
celkového ekonomického systému obce, ktorú uskutočňuje miestna samospráva využívaním 
finančných zdrojov, ktorými disponuje, využívaním obecného majetku, koordinačnou 
činnosťou vo vzťahu k ostatným ekonomickým subjektom obce. Obec ako samosprávny 
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subjekt je správnou a ekonomickou jednotkou, ktorá je vlastníkom majetku (budovy, pôda,           
a. i.), disponuje finančnými prostriedkami (príjmami v rozpočte), ktoré sú vo vlastníctve obce. 
Preto do ekonomického a sociálneho rozvoja môžu vstupovať ako ktorýkoľvek iný subjekt. 
Naviac orgány miestnej samosprávy sú zo zákonov poverené koordináciou činnosti všetkých 
subjektov, ktoré sa na ekonomickom a sociálnom rozvoji obce podieľajú a majú tiež 
povinnosť starať sa o všestranný rozvoj obce. 

Modelu decentralizácie s prevažujúcimi prvkami centralizácie zodpovedá veľmi nízka 
miera sebestačnosti miestnej samosprávy, lebo najvýznamnejšie daňové príjmy plynú                
do štátneho rozpočtu. Vedľa vlastných nedaňových príjmov sú miestnej samospráve 
vymedzené málo výnosné daňové príjmy, takže im vlastné príjmy nestačia kryť výdavky, 
vyplývajúce zo so zabezpečovania verejných statkov. Aby mohli miestne samosprávy 
financovať svoje potreby, sú odkázané na dotácie zo štátneho rozpočtu. Prostredníctvom 
dotácií, môže štát ovplyvňovať nielen plnenie prenesených funkcií štátu, ale i rozhodovanie 
obcí pri plnení ich samosprávnych funkcií. 

Na objekt skúmania, t.j. miestnu samosprávu, budeme v dizertačnej práci pozerať 
z časového hľadiska v rozmedzí rokov 1990 -2006. Vplyv decentralizácie verejnej správy              
sa pokúsime vyjadriť meraním finančnej sebestačnosti rozpočtov miestnej samosprávy. 

3   Súčasný stav pri prenose kompetencií a decentralizácii verejnej správy 
V súčasnosti sú kompetencie územnej samosprávy upravené najmä v zákone č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) a v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. V rámci týchto zákonov 
je možné rozlíšiť (aj keď so značnou mierou nepresnosti) samosprávnu pôsobnosť územnej 
samosprávy a prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy. V zákone č. 416/2001 Z. z., § 4 
ods. 2, je stanovené tzv. interpretačné pravidlo, ktoré hovorí, že ak zákon pri úprave 
pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku neustanovuje, že ide o prenesený výkon 
pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho 
územného celku. 

Štruktúra kompetencií prenesených na územnú samosprávu poukazuje na nejednotnosť 
prístupu jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a nedodržanie princípov efektívneho 
rozdelenia politickej zodpovednosti. To sa prejavuje v neprehľadnosti plnenia úloh, narastaní 
deleného výkonu medzi štátnou správou a územnou samosprávou (školstvo, zdravotníctvo, 
služby sociálnej pomoci), ale aj delenými úlohami medzi oboma úrovňami územnej 
samosprávy (služby sociálnej pomoci), v nižšej efektivite a vyššej finančnej náročnosti 
plnenia úloh, ale aj na negatívnom dopade na užívateľa verejných služieb – občana.  

4   Záver 
Spôsob súčasného prenesenia výkonu štátnej správy na samosprávu vyvoláva v oblasti 

legislatívneho vyjadrenia niektorých princípov dva problémy.  
Prvým je prenesenie výkonu štátnej správy na všetky miestne samosprávy ako právnické 

osoby an bloc. Pri výkone pôsobností, ktoré sú náročnejšie na špecifické odborné znalosti, 
personálnu, priestorovú, technickú vybavenosť atď., nie je možné, aby každá miestna 
samospráva takéto pôsobnosti dokázala efektívne vykonávať tak, ako jej to prikazuje zákon. 
Pri výkone štátnej správy totiž samosprávny orgán nevystupuje ako samosprávny orgán, ale 
ako orgán vykonávajúci štátnu správu v mene štátu. Musí sa teda „správať“ ako štátny orgán. 
Pri výkone pôsobnosti napríklad stavebného konania sa musia miestne samosprávy zmluvne 
združovať, resp. zmluvne si dohodovať zriaďovanie spoločných obecných úradov ako 
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technických pracovísk, ktoré túto zložitú pôsobnosť budú schopné vykonávať. Miestne 
samosprávy však ako právnické osoby požívajú zmluvnú slobodu a teda aj slobodu rozhodnúť 
sa nevstúpiť do právneho vzťahu (napr. pri zriaďovaní spoločných obecných úradov). Výkon 
štátnej správy v mene štátu však v žiadnom prípade nemôže byť ponechaný na dobrovoľnosť 
miestnych samospráv pri jej zabezpečovaní. Miestna samospráva nemôže fyzickej alebo 
právnickej osobe odmietnuť vydanie napr. stavebného povolenia s odôvodnením, že toto 
jednoducho nie je v jej kapacitách vykonať. Prenesený výkon štátnej správy na samosprávu 
musí byť v budúcnosti v legislatíve upravený omnoho precíznejšie. 

Druhým problémom je rozsah preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, ktorý je 
prenášaný na samosprávu. Veľa prenesených pôsobností spôsobuje narušenie princípov 
efektívneho rozdelenia politickej moci. Pri prenesenom výkone štátnej správy konajú orgány 
samosprávy v mene štátu, pričom volené zastupiteľstvo, ale aj volený starosta, nemajú 
dostatočný vplyv na plnenie týchto úloh a dochádza k deleniu zodpovednosti medzi štátnou 
správou a miestnou samosprávou s negatívnym dopadom na volené orgány. 

Osobitným problémom je prevzatie viacerých znení (ustanovení) zákonov z obdobia                  
pred roka 1989, z obdobia centrálneho plánovania a štátneho paternalizmu. Negatívne,                     
s dopadom na rozsah výdavkov verejných rozpočtov, sa prejavuje uzákonenie niektorých 
úloh. Postupnou zmenou charakteru štátu, procesom odštátnenia, viaceré z týchto úloh patria 
medzi úlohy charakteru dobrovoľného, závisiaceho na dohode medzi občanmi miestnej 
samosprávy a ich volenými predstaviteľmi, a nie medzi povinné úlohy definované zákonom. 
Ide napríklad o pôsobnosť v oblasti školstva (predškolská výchova), telesnej kultúry (dokonca 
v zákone definované ako prenesený výkon štátnej správy), zdravotníctva (detské jasle), 
sociálnych vecí, ale aj kultúry. Nevhodné a legislatívu neprehľadné je aj uzákonenie úloh, 
ktorých plnenie nie je vymáhateľné a ich neplnenie nie je postihnuteľné. Kontrolu 
preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom územných samospráv vykonávajú krajské 
úrady. (Zákon 515/2003 Z. z, o krajských a obvodných úradoch). Ukazuje sa, že mestá 
nemajú a nebudú mať v súvislosti s decentralizáciou problémy organizačného charakteru, ale 
skôr problémy súvisiace s financovaním presunutých úloh. Pri presune rozsiahlych 
zriaďovateľských kompetencií na obce existujú problémy ich zabezpečovania malými 
obcami. 
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MÍSTO CESTOVNÍHO RUCHU V  EKONOMICKÝCH  AKTIVITÁCH  
STÁTU  
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Abstract: The paper deals with the main trends in the development of the so called „tourism 
industry“in the European continent predominantly in the end of the 20th and the beginning of 
the 21rst centuries. Its role in the economic life of the European states - including the Czech 
Republic - is demonstrated by the concrete figures. 
Key words: tourism industry, employment, creation of the work places through the 
development of the tourism industry, World Tourism Organization , „Tourism 2020 Vision„ 

1 Úvod 
Cestovní ruch je dnes v celosvětovém měřítku  všeobecně pokládán za  jeden z důležitých 

dynamicky se rozvíjejících sektorů ekonomiky mnoha států naší planety. V současnosti 
především plní závažnou ekonomickou, rekreačně zdravotnickou a kulturně poznávací roli. 
Rozvoj turismu nesporně vytváří stimuly pro akceleraci vývoje nejednoho odvětví národní 
ekonomiky (v první řadě dopravy, stavebnictví, obchodu, bankovnictví) a rovněž kultury a 
sportu. Odvětví cestovního ruchu se velikostí svého obratu v celosvětovém měřítku řadí               
na třetí místo - za automobilový a ropný průmysl. 

Význam cestovního ruchu tudíž zdaleka přesahuje hospodářskou sféru. Zejména 
vytvářením nových pracovních míst podstatně přispívá ke snižování interregionálních 
disparit. Podnikatelské subjekty působící v cestovním ruchu patří ke stále důležitějším 
zaměstnavatelům. I z uvedeného důvodu je přínos cestovního ruchu mimo jiné 
k uskutečňování cílů soudobé regionální politiky státu  dlouhodobě oceňován. Jinými slovy to  
znamená, že koncepce rozvoje regionální politiky v sobě zahrnují i konkrétní záměry 
dotýkající se oblasti turistických aktivit. V uvedené souvislosti je možno připomenout, že 
v posledním desetiletí význam regionální politiky, včetně orientace na upřednostňování 
turistických aktivit, v Evropské unii jako celku výrazně vzrůstá. Unijní regionální politika 
přispěla k poměrně rychlému rozvoji ve Španělsku, Řecku, Portugalsku a Irsku, tedy v ještě 
relativně nedávno  méně vyspělých státech Evropské Unie. 

Stimulaci pro rozvoj cestovního ruchu jak v Evropě, tak v mimoevropských zemích a 
regionech, v nemalé míře představuje skutečnost, že se ve všech ekonomicky vyspělých 
zemích stal nedílnou součástí životního stylu. Rovněž z uvedeného důvodu jsme v posledních 
letech svědky toho, že se zvyšují nároky hostů na turistický pobyt a na dovolenou. Zákonitě si 
vynucující vytváření moderních strategií a forem cestovního ruchu, zaměřených na zážitky, 
kulturu, ozdravné programy, sport a na různé formy vzdělávání a zkvalitňování jejich 
organizace.  

2 Vývoj cestovního ruchu 
Statistické údaje hovoří o tom, že v současnosti v Evropské unii na cestovním ruchu přímo 

či nepřímo závisí 23,8 milionů pracovních míst, což reprezentuje 11,8 % celkové 
zaměstnanosti. Další data informují, že turismus celosvětově pro 38 % států naší planety 
představuje klíčový zdroj devizových příjmů. Svými přímými a nepřímými efekty se podílí 
cca 10,9 % na hospodářské výkonnosti EU, přičemž  podle odhadů by v roce 2016 mohl tento 
podíl překročit 12 %. V této souvislosti Světová organizace cestovního ruchu (World Tourism 
Organization - WTO) působící v rámci soustavy Organizace spojených národů například 
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uvádí, že se celosvětově mezi léty 1950 - 2000 jen rozsah příjezdového cestovního  ruchu 
zvýšil přibližně 27krát (z 25 milionů  na 670 milionů příjezdů). 

Data zveřejněná výše zmíněnou Světovou organizací cestovního ruchu rovněž dokládají, 
že v roce 2000 v celosvětovém měřítku v porovnání s předcházejícím rokem vycestovalo za 
hranice mateřské země o 34 milionů lidí více. Celkem toho roku na naší planetě cestovalo 
téměř 700 milionů osob, což reprezentovalo v porovnání s rokem 1999 přírůstek o 5,1 %. 
Nárůst se nejvíce projevil ve východní Asii a v pacifické oblasti - včetně Austrálie a na 
Středním Východě. Více než 40 % z celosvětového přírůstku počtu turistů se ovšem tradičně 
realizovalo v Evropě1. Další údaje hovoří o tom, že o čtyři roky později, v roce 2004, počet 
mezinárodních příjezdů dosáhl rekordních 763 milionů příjezdů, což v porovnání s rokem 
2003 reprezentovalo vzrůst o 11 %.  

Obdobně jako v dalších evropských zemích obliba turismu jako společenské aktivity 
v České republice dlouhodobě stoupá. Zejména v letech 1991 - 1995 byly zaznamenány 
rekordní roční přírůstky přijíždějících turistů nejen do České republiky, nýbrž i do dalších 
středoevropských států. Zatímco později došlo ke snížení počtu příjezdů do Maďarska a do 
Polska, v České republice jsme naopak ve stejném období zaznamenali téměř zdvojnásobení 
příjezdů turistů (z 3,38 milionů v roce 1995 na 5,48 milionů v roce 1998). Pozitivní trend 
pokračoval i v následujících letech. Počet přijíždějících  návštěvníků (včetně takových, kteří u 
nás stráví pouze jeden den)se v roce 2004 zvýšil o 4,8 %. V roce 2005 se cestovní ruch na 
tvorbě hrubého domácího produktu podílel 13,8 % a vytvářel 12,9 % pracovních míst.  
Takřka paralelně se zkvalitňovala i propagace cestovního ruchu. Aktivně jsou propagována 
především města, v nichž je koncentrována většina hotelových zařízení. Nicméně země 
střední a východní Evropy si pomalu začínají uvědomovat, že se jejich turistické hodnoty 
nacházejí i mimo velká města. 

Z pohledu  integrující se Evropy: 

- roční tempo růstu turistických služeb se na našem kontinentu ustálilo na hodnotě 3 % -
4 %;     

- turistika přispívá pozitivně ke zlepšování  platební bilance jak  Evropské unie jako  
celku, tak i jejich členských států; 

- pozitivní dopad rozvoje turistiky na zaměstnanost je obtížné zcela exaktně vyjádřit. 
Nicméně lze odhadnout, že dnes v turistických službách na evropském kontinentu  
pracuje zhruba devět miliónů lidí . 

I když masové cestování lze právem označit za jeden z fenoménů přelomu dvacátého a 
jednadvacátého století, z historického pohledu představuje aktivitu, jejíž počátky lze klást již 
do období rozvoje takových starověkých civilizací, jakými byly Sumerská, Perská, Egyptská 
říše a stát Féničanů. Jde tudíž o fenomén, který je starý více než čtyři tisíce let. Na evropském 
kontinentu je ovšem cestovní ruch mnohem mladšího data. Nicméně četné doklady o něm 
nacházíme v písemných dokumentech ze  starého Řecka a Říma. Z té doby v Evropě 
pocházejí i první dochované popisy zemí a cest, mapy a cestovní průvodci.  

K podstatně dynamičtějšímu rozvoji cestovního ruchu ovšem začalo v kontinentálním a 
následně i v globálním měřítku docházet teprve od devatenáctého století. Tehdy na jeho vývoj 
pozitivně působila zvláště celková demokratizace společenského života spolu s rozvojem 
průmyslu a dopravy. Průkopníkem organizovaného cestovního ruchu a zakladatelem jeho 
moderního pojetí byl především Angličan Thomas Cook. Nejrychleji se cestovní ruch rozvíjel 
teprve až od přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století, kdy začaly být ve větším 

                                                        
1 Mag. Consulting : „ Cestovní ruch v roce 2000“, C.O.T. business, červen 2001, s. 9 
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měřítku zakládány hotelové společnosti a řetězce. Zvláště od sedmdesátých let minulého 
století celosvětově příjmy z cestovního ruchu mnohonásobně vzrostly. 

Uvažujeme-li z globálního i z českého pohledu o cestovním ruchu jako takovém, lze 
konstatovat, že se vedle nesporně pozitivního vlivu na vytváření rostoucího počtu pracovních 
míst v obcích a v regionech : 

- významně se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu, 
- pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu, 
- spolupodílí se na tvorbě příjmů státního rozpočtu, 
- má vliv na zvyšování příjmů  místních rozpočtů, 
- přispívá ke stimulaci investičních aktivit. 

K hlavním charakteristickým rysům soudobého cestovního ruchu patří zejména sedm 
základních specifik služeb cestovního ruchu. Jsou jimi: 

- kratší expozitura služeb,  
- výraznější vliv psychiky a emocí na nákup konkrétních služeb a jejich balíčků, 
- poměrně značný důraz kladený na vnější stránky poskytování služeb, 
- zvýšený význam úrovně poskytovaných služeb a image příslušného podnikatelského   

subjektu, 
- složitější a proměnlivější distribuční cesty příznačné pro cestovní ruch jako celek, 
- větší vzájemná závislost partnerů zajišťujících služby , 
- jistá hrozba spočívající v nebezpečí snazší možnost kopírování nabízených služeb 

konkurencí2 . 
Nejednou se uvádí i dalších osm podstatných rysů cestovního ruchu, jež jsou 

charakterizovány následovně: 

- cestovní ruch má výrazně sezónní povahu, 
- charakteristickým prvkem je vysoký podíl lidské práce, 
- skutečnost, že rozvoj cestovního ruchu je dosti významným způsobem podmíněn 

politicko-správními podmínkami toho či onoho státu, 
- trh je silně determinován místními přírodními faktory a dalšími jevy, které nejsou vždy 

předvídatelné, 
- s předcházejícím faktem je spjata místní vázanost turistických - služeb  (znamená to, že 

cestovní ruch je  bezprostředně spojen s územím, v němž se  nabízí  a který je určován 
- jak kvalitou jeho přírodního prostředí, tak profesní připraveností poskytovatelů 

služeb), 
- poptávka po službách cestovního ruchu je výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, 

fondem volného času, cenovou hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými 
preferencemi, módou a prestiží, motivací a celkovým způsobem života, 

- nabídku silně ovlivňuje také rozvoj a využívání techniky a technologií (v první řadě 
internetu a informačních a rezervačních systémů).  

Na druhé straně je nutno objektivně konstatovat, že cestovní ruch v sobě skrývá i jistá 
negativa, jimiž jsou jimi  především:  

- rychlá a často necitlivá výstavba zařízení cestovního ruchu, 
- poškozování přírodního prostředí masovou turistikou,  
- částečné potlačování sociální identity místního obyvatelstva, 

                                                        
2 Podrobněji: Morrison, A. M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995, 
s. 38 – 47, ISBN: 80- 85605-90-2 
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- růst narkomanie (spojený s pašováním drog), nárůst prostituce v turisticky 
přitažlivých oblastech a v některých případech (v první řadě v mimoevropských 
oblastech) i stupňování  rasového  napětí. 

Výše uvedené faktory jsou nesporně varující a představují limity pro další rozvoj 
turistických aktivit především na evropském kontinentu. 

Na růst významu cestovního ruchu mají nesporně nemalý vliv i důsledky technologických 
změn, jež na počátku 21. století poměrně výrazně determinují chování poměrně značného 
množství lidí. K nim, jak v Evropě, tak v dalších státech, můžeme připočítat:  

- celkové zkvalitňování dopravní infrastruktury pozitivně působící hlavně na rozvoj 
automobilismu, 

- relativní snížení přepravních nákladů prakticky ve všech typech dopravy, příznačné 
pro přelom dvacátého a dvacátého prvního století (zpřístupňující cestování daleko 
většímu počtu obyvatel než kdykoli v minulosti), 

- zdokonalování moderních informačních a komunikačních prostředků.  
Pokud jde o prognózu dalšího vývoje cestovního ruchu, s přihlédnutím k pozitivním 

výsledkům jeho vývoje dosaženého na přelomu dvacátého a dvacátého prvního století 
Světová organizace cestovního ruchu předpokládá, že do roku 2010 vzroste počet příjezdů 
turistů ve světě na 937 miliónů (z toho v Evropě na 476 miliónů příjezdů). Prognóza WTO do 
roku 2010 prognózuje pro východní Asii roční průměrný přírůstek ve výši 6,7 % . Na dalším 
místě z hlediska přírůstku příjezdů turistů by se podle této předpovědi měla nacházet  Jižní 
Asie (6,1 %), země amerického kontinentu (4,1 %) a Evropa (2,6%). Největší nárůst 
cestovního ruchu je tudíž prognózován pro region východní Asie a Tichomoří. V dané 
souvislosti WTO vyslovila předpoklad, že podíl Evropy na cestovním ruchu bude klesat, a to 
na 51 % v roce 2010. 

Tatáž Světová organizace cestovního ruchu vypracovala závažný analytický materiál 
nesoucí označení „Tourism 2020 Vision“, který se stal důležitým prognostickým 
dokumentem. Podle jeho autorů  by se v roce 2020 z jedné země do druhé  v průběhu jednoho 
kalendářního roku mělo přepravit 1,56 miliardy turistů, což by předpokládalo roční míru růstu 
až 4,15 %. Cestování mezi kontinenty by mělo růst rychleji než pohyb v rámci kontinentů 
(zatímco v roce 1995 představovaly 24 % všech příjezdů, v roce 2020 by to mělo být              
30 %). Do Evropy by mělo v roce 2020 přijet 717 miliónů turistů. Nejnižší objem příjezdů se 
očekává zejména v západní Evropě. Naopak střední a východní Evropa by mohla v roce 2020 
v uvedeném směru předstihnout západní Evropu. Evropa jako celek by si měla zachovat 
prioritní pozici v celosvětovém cestovním ruchu. Na druhé místo by se měla dostat východní 
Asie a Pacifik. 

Z Evropy by mělo v roce 2020 vycestovat 728 miliónů turistů, což představuj roční míru 
růstu okolo 3,47 %. Ta by ovšem byla pod světovým průměrem, který by měl dosáhnout              
4,15 %. Předpokládá se, že nejvíce evropských turistů bude i nadále vyjíždět ze západní 
Evropy. Na prvním místě ve světovém měřítku by měli i nadále zůstat Němci, v jejichž 
případu se předpokládá, že budou tvořit desetinu všech vyjíždějících turistů. Na druhém místě 
by měli Američany vystřídat Japonci. Největší změna se očekává na čtvrtém místě, kam by se 
měli propracovat Číňané, dnes umístění ve třetí desítce. 

Výše uvedené odhady dokládají, že Evropa doposud zůstává největším světovým trhem 
vyjíždějících turistů. Nicméně její podíl na celosvětové turistice by měl klesat, a to z 55 % 
v roce 1995 na 47 % v roce 2020. Největšími světovými velmocemi by se v roce 2020 měly 
stát Čína se 130 miliony návštěvníků (podíl 8,3 %), následovaná Francií se 106 miliony               
(6,8 %) a USA se 102 miliony (6,6 %). Naproti tomu je možno reálně předpokládat pokles 
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intenzity cestovního ruchu v některých mimoevropských regionech: šlo by zejména o takové, 
které jsou ohroženy útoky ze strany teroristů a vážnými chorobami. 

3 Závěr 
Pokusíme-li se specifikovat místo České republiky v globálních prognózách vývoje 

cestovního ruchu, podle WTO by mohla v roce 2020 patřit k desítce nejnavštěvovanějších 
zemí světa. V tomto roce by k nám teoreticky mělo přijet až 44 milionů turistů, což by 
představovalo 2,7% podíl na celosvětovém trhu cestovního ruchu. Mimo již tradiční oblasti 
zájmu zahraničních a domácích návštěvníků, jimiž jsou hlavní město Praha, vybrané lokality 
jižních, západních, východních Čech a Moravy, se ve shodě se západoevropskými trendy 
předpokládá rostoucí zájem zahraničních návštěvníků o méně známé lokality a regiony 
s venkovským charakterem krajiny. Šlo by o jisté kopírování  tendence příznačné pro některé 
země západní Evropy akcentující potřebu většího sepjetí člověka s přírodou, jež by 
povzbudilo vytváření potřebných alternativních forem cestovního ruchu .  
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VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE 
SFÉŘE VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Tomáš Lelek 
Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

Abstract: The paper deals with application of information and communication technologies 
(ICT) in area of public administration. It shows samples of these application and contains  
thoughts about their economic impact. The paper also reviews effectiveness of public 
administration mainly in connection with ICT application.  
Key words: e-government, ICT, public administration, effectiveness 

1 Úvod 
Veřejnou správu je možné v demokratickém právním státě v obecné rovně definovat jako 

souhrn činností státních nebo veřejných institucí, které nejsou co do povahy činnostmi 
zákonodárnými či soudními [4]. 

Veřejná správa, jako nástrojový mechanismus výkonné moci, je z ekonomického hlediska 
čistým veřejným statkem a organizuje zabezpečování celé řady ostatních veřejných statků 
(školství, zdravotnictví, sociální péči apod.). Plní funkci zřizovatele vládních neziskových 
organizací. Na základě zákona a zákonnými způsoby vykonává státní dozor (stavební dozor, 
veterinární dozor, celní dozor, živnostenskou kontrolu) [5]. 

Veřejná správa poskytuje služby, kterých je celá řada. Od těchto služeb se odvíjí i činnosti 
s jejich zajišťováním spojené. Převážnou část činností veřejné správy spojuje jeden společný 
jmenovatel – informace. Orgány veřejné správy v zákonných mezích vykonávají celou řadu 
informačních činností, počínajíce získáváním informací, přes jejich shromažďování, 
vyhodnocování, ukládání na hmotných nosičích, pozměňování, předávání až po jejich 
likvidaci. Samotný charakter těchto činností, stejně tak i samotných zpracovávaných 
informací, je pak velmi různorodý. V situaci, kdy jsou určité informační činnosti 
vykonávány cílevědomě a systematicky, lze pak o jejich funkčním souhrnu mluvit jako o 
informačním systému.  

Informační systémy jsou jedním z nástrojů informačních a komunikačních technologií 
(ICT), na které se zaměřuje následující článek. Cílem článku je podat přehled uplatnění těchto 
nástrojů a praktických příkladů jejich aplikace ve veřejné správě. Dále se v článku také 
podíváme na možná pozitiva i negativa těchto aplikací, a to především z ekonomického 
hlediska.  

2 Revoluce ICT 
ICT představují spojení prostředků informačních (počítače) a komunikačních (sítě, mobilní 

telefony). Mezi nejvýznamnější představitele ICT patří Internet, na jehož základě může 
probíhat celá řada aplikací od základní textové komunikace až po elektronické obchodování. 
ICT neustále nacházejí nové aplikace a např. na příkladu Internetu je možné vidět jejich 
masové rozšíření do celé společnosti. Černohorský  [1]  ohledně ICT uvádí, že koncem 90. let 
začala pátá tzv. Kondratěvova vlna1 rozšiřováním investic v oblasti informatiky a 
telekomunikací založených na mikrotechnologiích – tzv. informační revoluce. 

 

                                                        
1 Kondratěvovy , Kuznetsovy vlny (v délce 50 – 60 let), které jsou v různých hypotézách vysvětlovány např. na 
základě velkých investičních cyklů do infrastruktury (stavba železnic, komunikační sítě) nebo na základě inovací 



 87 
 

  

2.1 e-Government 
e-Government představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy 

pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. 
Jejím cílem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy 
nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům.  

Hlavním cílem e-Governmentu je zvýšení výkonnosti státní správy, které by mělo 
přispět především ke zjednodušení činností veřejnosti při styku s veřejnou správou. Cestou              
k dosažení tohoto cíle je podpora činností správních úřadů při plnění úkolů státní správy a 
samosprávy vytvořením pravidel komunikačního prostředí odpovídajících charakterua obsahu 
úloh plněných státními orgány. Tato pravidla podpoří žádanou výměnu informací a budou 
nutnou podmínkou pro spolupráci jednotlivých informačních systémů ve veřejné správě.  

Dalším cílem je také vymezení procesně-správního charakteru činnosti správních úřadů a 
jeho odrazu ve funkcích informačních systémů, v zohlednění vzájemných vztahů 
vyplývajících z právního rámce fungování a zabezpečení předávání dat na základě 
stanovených práv a povinností.  

Pro správnou funkci e-governmentu je klíčová účelná elektronizace vnitřních agend                 
ve veřejné správě, neboť jedině taková elektronizace v konečném důsledku umožní veřejnosti 
volbu lokality a volbu způsobu komunikace s veřejnou správou. Právě elektronizace 
vnitřních agend veřejné správy je tím nejsložitějším úkolem současného e-governmentu, 
který je stále předmětem hledání správného a efektivního řešení jak v České republice, 
tak v zahraničí. Rozvoj e-governmentu se v jednotlivých členských zemích EU řídí, které 
většinou obsahově reflektují iniciativu e-Europe, resp. vznikající  iniciativu 2010.  

Ačkoli do společnosti masově pronikly ICT a jejich služby jsou v různé formě hojně 
využívány komerčně např. služby poskytované zákazníkům elektronicky v rámci                       
e-commerce, nedaří se v oblasti poskytování služeb veřejné správy ani z části zajistit 
elektronicky zprostředkované služby pro občany jako je např. výpis rejstříku trestů nebo 
zařizování dokumentů nezbytných pro vystavení živnostenského listu. V porovnání 
s portfoliem služeb, které nabízí komerční sféra elektronickým prostřednictvím, např. 
elektronické služby v bankovnictví nebo rezervace letenek, má veřejná správa ještě co 
dohánět.  

2.1.1 Úřad s integrovanými procesy 
Rozvoj informačních a komunikačních technologií umožňuje ve veřejné správě stejně jako 

v komerční sféře realizovat zásadní přestavbu procesů výkonu veřejné správy. Např. z 12-ti 
návštěv nezbytných k založení firmy se tak můžeme snadno dostat k pouhým 2 návštěvám, 
respektive k pouhým dvěma podáním (nejedná se o utopii, vzorové řešení lze nalézt např.               
v Dánsku). Tyto činnosti spadají především do rámce veřejných informačních služeb, jež by 
měly občanům poskytnout srozumitelné informace, které mohou být pomocí znalostních 
systémů dále zpracovávány a poskytovány z Portálu veřejné správy.  

V České republice byly v rámci realizace 1. a 2. fáze reformy veřejné správy  tyto veřejné 
služby řešeny z pohledu jednotlivých resortů spíše okrajově. 

3 Využití nástrojů ICT v rámci veřejné správy 
Nástroje ICT, které by měly být  aplikovány do veřejné správy by měly mít svůj původ 

v komerční sféře, kde se osvědčily a přinesly podnikům pozitivní efekty (kontrola a správa 
dat, snížení nákladů, informovanost pro rozhodnutí, kontrola hospodárnosti). Moderní 
nástroje ICT nabízejí velice široké uplatnění na všech úrovních veřejné správy. Využívají 
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toho, že informace jsou digitalizovány a lze je snadno a rychle šířit prostřednictvím 
digitálních sítí (Internet, GSM sítě mobilních operátorů).  

3.1 Příklady aplikaci nástrojů ICT ve veřejné správě 
ICT se mohou stát např. součástí politiky udržení ekonomického růstu a zamezení chudoby 

a sociálního odloučení, kterou uplatňuje místní veřejná správa. Příkladem je založení 
komunitní sítě v Manchesteru, která umožnila virtuálně spojit místní podnikatele, což zvýšilo 
jejich konkurenceschopnost a také v rámci daného projektu se IT vybavení dostalo do 300 
rodin, čímž se manchesterská radnice snaží zamezit sociálního odloučení určitých 
společenských vrstev a zamezit tak vzniku disparit.  

Mezi způsoby využití a příležitosti, které taková síť v rámci dané komunity nabízí patří, 
např. vytváření nových obchodních útvarů, rozvíjení nové kultury vzdělávání, podpora 
společenského začlenění a také možnost všem svým obyvatelům získat dovednosti a 
uspokojit své tužby v naději na plné uplatnění občanů v informační společnosti. 

Obecně lze „zasíťováním“ města podpořit komunikaci a položit tím výchozí platformu 
pro fungování PPP. 

V oblasti veřejné správy se lze setkat i s aplikacemi ICT, které nejsou postaveny na bázi 
fungování Internetu. Mezi takové aplikace patří tzv. systémy hromadného rozesílání SMS. 
Příkladem takového systému je v České republice iMUNIS SmiS, který využívá přímého 
propojení aplikace s SMS centry všech GSM operátorů v ČR. Po jeho zavedení má úřad 
možnost efektivně informovat občany o dění v obci a samozřejmě komunikovat s určitými 
skupinami adresátů jak v rámci úřadu (operativní svolání porady) tak i mimo úřad. Podstatná 
je totiž skutečnost, že 90 % dospělé populace vlastní v současné době mobilní telefon a SMS 
zpráva se k občanům dostane velice rychle a spolehlivě. Jedná se tedy o doplněk, nebo spíše 
náhradu obecního rozhlasu, jehož základním omezením je nemožnost informovat občany, 
kteří jsou většinu dne mimo obec. 

Široké využití má tato služba také v krizové komunikaci při řešení mimořádných situací. 
Informování občanů v době krize (povodně, únik nebezpečných látek). Prostřednictvím 
služby iMUNIS SMiS je velice účinné a je možné i po vyřazení základních informačních 
prostředků z provozu (kabelová televize, obecní rozhlas, elektřina). Službu je totiž možné 
ovládat i přímo z mobilního telefonu bez přístupu na Internet. 

3.1.1 Virtualizace a vytváření elektronických trhů 
Z ekonomického hlediska se zdá být nejzajímavější tzv. e-commerce (elektronický 

obchod), jehož rámec lze využít ve všech sektorech hospodářství. Jak uvádí [9] je stupeň 
využití internetových technologií pro účely trhu vysoký, přičemž odvětví cestovního ruchu 
je samo o sobě jednou z hnacích sil v oblasti elektronického obchodu.  

V dnešní době je použití online prezentací jako primárního nástroje propagace turistických 
destinací běžnou praxí. To je dáno především povahou produktu, nelze si jej osahat, ani 
vyzkoušet před vlastní spotřebou a proces výběru silně závisí na informacích, které 
potenciální zákazník obdrží předem. Navíc výsledný produkt cestovního ruchu představuje 
obvykle komplexní celek, zahrnující celou škálu navzájem propojených služeb s rozdílnou 
charakteristikou. Mezi ně patří doprava, ubytování, stravování, zábava a další činnosti a 
aspekty, které jsou nezbytným předpokladem pro uspokojování potřeb turistů. 

Tohoto potenciálu by si měla být vědoma zejména města a snažit se jej zapracovat                  
do svých strategických plánů, protože virtuální přítomnost ve světě je klíčem k pozitivní 
změně lidského vnímání města a právě tyto aplikace elektronického cestovního ruchu zvyšují 
reálnou návštěvnost. Rostoucí počet podniků exponovaných v očích veřejnosti a rostoucí 
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počet kulturních a sportovních událostí konaných ve městě na oplátku přitahuje další obchod, 
turisty a rekreační návštěvníky. Z tohoto úhlu lze růst elektronického cestovního ruchu 
prostřednictvím virtuálních služeb jaké kulturní, kreativní a komunitní online sítě nabízejí, 
chápat jako důležitý faktor přispívající k podpoře hospodářské obnovy města. 

Díky Internetu, mohou i města a menší hospodářské subjekty nabízet a zajišťovat služby 
jako např. prezentace na webu, on-line objednávky a rezervace.  

V rámci všech úrovní veřejné správy vznikají portály, které slouží jak ke komunikaci 
občanů s veřejnou správou, tak i za komerčními účely především marketingovými.  

Stejně tak jak ICT prostupují společnost a umožňují virtualizaci procesů, tak pronikají i 
do oblasti veřejné správy, kde svými nástroji pomáhají plnit nejen zákonem stanovené 
informační povinnosti, ale dokonce dávají vzniknout elektronickým obdobám trhů v nejširším 
slova smyslu. Např. v oblasti spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 
probíhá realizace projektu, který si klade za cíl vytvoření elektronickému trhu práce. 
Významnou funkci, kterou nástroje ICT v této oblasti plní je vytvoření přiřazovacího 
mechanizmu, který umožní efektivní párování nabídky a poptávky po pracovní síle. Za tímto 
účelem vzniká integrovaný informační portál MPSV. V rámci sledování tohoto cíle by měl 
také vzrůst počet lidí inzerujících zde práci z přibližně 4000 až na minimálně 50 000, což by 
vytvořilo dostatečnou datovou základnu proto, aby se podnikům vyplatilo přímo na portálu 
hledat nové zaměstnance a samy je prostřednictvím portálu MPSV oslovovat.  

Takto koncipovaný trh práce může přinést hned několik pozitiv. Jednak v podobě 
finančních úspor představovaných přinejmenším náklady na cestování na nejbližší úřad 
práce a také v redukci času tráveného na úřadech. Další výhodou je možné zkrácení doby 
nutné k vyhledání vhodného pracovního místa, což by jistě přispělo i k snížení frikční 
nezaměstnanosti.  

4 Efektivnost ve veřejné správě 
Pro zajištění efektivního výkonu lze modifikovaně aplikovat na veřejnou správu principy 

jako na běžný podnik. V současné době rostou  požadavky na kvalitu řízení a výkon veřejné 
správy. Evropské zkušenosti ukazují, jak významná úloha přísluší veřejné správě v podpoře 
ekonomického rozvoje. Při podpoře podnikatelských aktivit je kladen důraz na rychlý a 
korektní postup při vyřizování správních záležitostí, na právní jistotu subjektů vstupujících  
do ekonomických vztahů a na obranu před únikem informací svěřených orgánům veřejné 
správy v souvislosti s výkonem jejich funkce. Hlavním kritériem hodnocení přínosů ve 
veřejném sektoru není finanční efekt, ale kvalita služeb, spokojenost občanů při současném 
dodržení rozpočtu. 

Odborná veřejnost se shoduje na tom, že za účelem dosažení efektivnosti veřejné správy  
bude potřeba vybudovat vhodnou infrastrukturu, což je nákladné a složité, která by 
splňovala mnoho požadavků – komunikační a splňovala ochranu informací, dostupnost nebo 
správu uživatelských práv a autorizaci. 

V současnosti každý úřad zatím používá odlišné systémy2, které by podle zákona mohly 
být zastřešeny např. na úrovni kraje. 

Další důležitým prvkem změn vedoucích k dosažení větší efektivnosti je kromě 
technického zajištění výkonu veřejné správy také způsob jejího řízení. I v této oblasti se 
začínají uplatňovat praktiky osvědčené u podniků, mezi tyto patří zejména tzv. procesní 
management. 
                                                        
2 Společným systémem pro všechny odbory je ekonomický systém. Ten v sobě zahrnuje účetnictví, rozpočet a 

plánování úřadu. Tyto činnosti jsou v gesci ekonomického odboru, který zodpovídá za kompletaci. 
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Procesní model řízení je již uplatňován v řadě organizací a jsou ji. definovány základní 
požadavky na procesně řízenou organizaci veřejné správy. Podle [3]  jde o tyto předpoklady: 

1) existence strategie rozvoje oblastí (podle kompetencí organizace) až na úroveň 
měřitelných cílů a definování procesů, ovlivňujících plnění těchto cílů a  

2) využívání ICT ke změně procesů a zpětné vazby v podobě kontrolingu a zlepšování 
kvality procesů. Organizace dále odděluje procesy front office od back office a                          
pro poskytování služeb využívá různé komunikační kanály pro konkrétní cílové skupiny 
klientů. 

Sjednocení dat a informačních zdrojů, logická integrace a obsahová i formální konsolidace 
datového obsahu správních a provozních agend a vytvoření centrálního datového skladu tvoří 
základ pro budování manažerských systémů a dalších nadstavbových řešení. 

Dalšími oblastmi, jejich. procesy by mohly a měly být zahrnuty do celkového konceptu 
podpory ICT a ve kterých lze ve veřejné správě očekávat rozvoj, jsou zejména jednotné 
výkaznictví nebo podpora správních agend. Současně s nimi pak vytváření systémů                     
pro správu a archivaci dokumentů, vznikajících v souvislosti s činnostmi Krajského úřadu a 
postupně i jemu podřízených organizací, včetně integrace spisové a archivní služby a řízení 
toku dokumentů. Pro podporu řízení kraje a jemu podřízených organizací je pak klíčová 
nadstavba v podobě manažerského informačního systému. Pro veřejnost nejviditelnější 
změnou a přínosem je na občana orientovaný integrovaný systém komunikace. 

4.1 Snižování nákladů díky využití moderních ICT 
Díky moderním ICT a jejich aplikaci může docházet k výraznému snižování nákladů. 

Jedním z příležitostí, kde lze snížit provozních a investičních nákladů  je řešení pro hlasové 
služby na geograficky rozlehlém území, které lze zajišťovat pomocí tzv. internetové telefonie  
fungující na  přenosu Voice Over IP. 

Další oblastí, kde lze dosáhnout úspory nákladů jsou nejrůznější jednání a konference, 
které se budou odehrávat prostřednictvím přenosu obrazu i zvuku (multimediálně) pomocí 
Internetu. Výhody lze spatřovat ve snížení nákladů na cestovné a větší efektivitě jednání, 
vzdělávání, apod. 

4.2 Zamyšlení se nad efektivností veřejné správy 
Efektivnost veřejné správy je posuzována hlavně z hlediska kvality, kterou představuje 

spokojenost občanů s poskytovanými službami, čímž se kriteria pro její hodnocení odlišují           
od klasického podniku. Kvalitu správy3 lze formulovat jako realizování vhodných politik a 
efektivní využívání veřejných zdrojů. 

V následující části se zaměříme na úvahy nad efektivním využíváním veřejných zdrojů a 
pozitivními efekty, které mohou přinést aplikace ICT.  

Základní parametrem, podle kterého se určuje rozsah veřejného sektoru, je počet 
zaměstnanců. Současným trendem, který je pozorován zejména ve Spojených státech je 
snižování počtu pracovníků v důsledku automatizace výroby nebo poskytování služeb, která 
probíhá ve všech odvětvích ekonomiky. I v případě veřejné správy bychom se tohoto jevu 

                                                        
3 Kvalita veřejné správy a celého veřejného sektoru je pravidelně sledována agregovanými ukazateli. Tyto 
ukazatele využívá např. Světová banka ke sledováním kvality veřejné správy prostřednictvím tří dvojic 
agregovaných ukazatelů (kvalita politického procesu, efektivnost vládních politik a kvalita institucionálních 
interakcí) obsahujících 352 dílčích ukazatelů. Česká republika se  z mezinárodního srovnání nachází na 22 až 21 
místě v rámci 25 států EU. 
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v důsledku aplikace ICT mohli dočkat. V tomto ohledu se zde objevuje celá řada problémů, 
kdy využití ICT bude omezeno už  v tom, že ze zákona musí být každá služba dostupná 
všem občanům. 

První problém souvisí se stále diskutovaným rozšiřováním Internetu, zejména pak toho 
rychlostního – tzv. broadbandu. V rámci této problematiky existují vládní programy, které 
šíření a dostupnost Internetu zajišťují v rámci programu přechodu společnosti na „společnost 
informační“, což se jim s poměrně dobrým úspěchem daří. 

Druhým problémem, možná daleko závažnějším než je penetrace společnosti Internetem, 
jsou jeho uživatelé a jejich počítačová gramotnost. Je všeobecně známo, že zejména starší 
generace má potíže a nedůvěru v ICT, natož pak je využít  v komunikaci s institucemi veřejné 
správy.  

Z výše uvedených problémů vyplývá, že zde vlastně musí koexistovat dva systémy. Jeden 
fyzický, který je představován podatelnami s velkým počtem úředníků, na jejichž platy a 
ostatní ze zákona povinné platby plynou nemalé finanční prostředky (permanentně vysoké 
variabilní náklady). Druhým systémem je postupně vznikající elektronická obdoba toho 
fyzického, která se vyznačuje vysokými počátečními fixními náklady spojenými s jejím 
zaváděním a optimalizací provozu. Do budoucna by tento systém však mohl všechny procesy 
nejen zrychlit, ale udělat je z hlediska nákladů efektivnějšími.  

Než tomu tak bude uplyne zřejmě ještě několik let, kdy dojde k zrovnoprávnění obou 
systému i z hlediska právního rámce. Je jím např. zrovnoprávnění listinné formy dokumentů  
s formou elektronickou a taky problém s autentizací dokumentů subjekty pomocí 
elektronického podpisu, který musí být vyřešen i po stránce technického zajištění.  

5 Návrhy a cíle sledované uplatněním ICT v rámci politických programů 
Nakonec se podíváme, jaké kroky navrhují k docílení větší kvality a efektivnosti odborníci 

z řad našich dvou největších politických stran ČSSD a ODS. 

Návrhy ČSSD na zlepšení VS 
• rozšiřovat elektronickou komunikaci se státní správou a podporovat koncept             

e-governmentu; 
• zvýšit dostupnost širokopásmového připojení k internetu; 
• posílit pravomoci a zároveň i odpovědnost Ministerstva informatiky za mezirezortní 

koordinaci budování informačních systému veřejné správy, rozvoj příslušného        
právního rámce informační společnosti a koordinaci postupu při implementaci; 

• předpisů EU pro komunikační služby a informační technologie, a to nejenom 
pasivním převzetím, ale i tvůrčím podílem na jejich přípravě. 

Návrhy ODS na zlepšení VS 
• zrovnoprávnění listinné formy dokumentů s formou elektronickou; 
• prosazování přijímání jen takových právních předpisů, jejich agendu bude možné vést 

             od přijetí zákona i elektronicky; 
• zřízení státem garantovaných elektronických schránek pro ty, kteří chtějí 

komunikovat elektronicky a nechtějí chodit na poštu; 
• sdílení dat mezi jednotlivými registry s možností jednat s úřady z kteréhokoliv místa 

             projekt CZECH POINT. 

6 Závěr 
O tom, že jsou ICT masově rozšířeny do společnosti a našly spoustu aplikací v soukromém 

sektoru, není pochyb. Z výše uvedeného článku je zřejmé, že se tyto komerční aplikace ICT 
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poté, co se osvědčily v podnicích, začínají přenášet i do sféry veřejné správy. Na příkladě 
Manchesteru lze dokumentovat významnost především komunitních sítí, které mají velké 
množství pozitivních efektů a jsou zdrojem konkurenceschopnosti. Další významné užití 
prostředků ICT lze spatřovat v rámci e-commerce, a zejména pak v podpoře cestovního ruchu. 
Zviditelněním lokalit pomocí webové prezentace a navazujících on-line služeb vede ke 
zvýšení počtu nových návštěvníků, kdy dochází zejména ke zvýšení poptávky po různých 
službách a tím i podpoře nejen ekonomických aktivit dané lokality.  

V rámci efektivnosti veřejné správy by měly dobře fungující aplikace ICT podporovat 
především redukci nákladů a také efektivnější způsob řízení představovaný procesním 
managementem. Aby k tomu mohlo dojít je potřeba učinit ještě několik nezbytných kroků 
v oblasti právní představovaných přijetím příslušných zákonů a také technické, kde se jedná  
o rozšíření broadbandu, integrace agend jednotlivých úřadů, apod. 
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THE INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION AND PRODUCTIVITY 
OF NATIONAL ECONOMY 
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Omsk institute (affiliate) of Russian State University of Trade and Economics 

Abstract: A role and problems of formation of processes of the international migration                
in the advanced countries in modern conditions are opened; the special importance for 
increase of productivity of the Russian economy in long-term prospect of attraction of labour 
immigrants is proved within the limits of immigration capacity of the country. 
Key words: labour immigration, productivity of economy, Russia 

1 Introduction  
The radical changes occurring in the world on boundary XX-XXI of centuries, have led                

to activization of the international processes of labour migration. Transition of Russia                        
to restrictive policy promoted that for 1997-2004 on the official data the migratory gain                
of the international migrants in the country has decreased with 364,7 up to 39,4 thousand 
people. Or approximately in 9 times, and outflow of migrants outside of the countries CIS has 
decreased with 60, 3 up to 34, 0 thousand people or less than in 2 times. Thus in 2004 the 
international migratory outflow on Far East federal district has made 568 people, to the 
Siberian federal district - 3933 (including as a result of a migratory exchange with Germany 
migratory outflow from Omsk area has made 6112 people). At the same time in conditions of 
essential reduction of population because of the negative natural increase, developed western 
drift of an internal migration, which plays a main role in reduction of a population of east 
regions of the country, and as large-scale streams of illegal migrants (which number is 
estimated in a range from 1,5 up to 15 million people, including the Chinese migrants - from 
250 up to 450 thousand  people). Important there is a reconsideration of the ratified model of 
a migratory policy. Answers to requirements and calls of the modern period are necessary for 
giving proceeding from necessity of formation of an immigration stream in view of world 
global experience and the Russian realities, using various tools of an immigration-naturalistic 
policy and correct estimations of inconsistent consequences advanced processes of an external 
migration. Transformation of human resources into a key source of social and economic 
development of the states, strengthens the importance of studying of migratory problems, 
however now there was an obvious underestimation of a role of the migratory processes 
directly rendering huge influence on formation of new factors of economic growth and 
efficiency of national economy. 

Developments of the countries developed on the basis of industrial model structurally - 
cyclic changes became determining factors of formation of migratory streams. Thus within 
rise the increase in a stream of migrants, and within crisis and depression its reduction or 
remigration was observed. At the same time on scales and an orientation of migratory streams 
the migratory policy of the states which have rather actively started to enter immigration 
restrictions began to render essential influence. 

Migration from Europe in XIX century and in the beginning of XX century had basically 
irrevocable character. After the Second World War the situation in Europe cardinally varies, it 
turns from region of mass outflow of the population to region of a powerful attraction                   
of migrants. As a result of non-uniform development of economic, realization of structural 
changes in the European countries for the benefit of technological progressive branches and 
under influence of demographic factors in 1950th years the migratory streams developing 
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within the framework of the European countries prevailed. But already in 1960th years the                   
West-European countries start to pursue a policy, focused on active attraction of migrants               
from the non-European countries. A share of the foreign population in the West-European 
countries for 1970-1980 have increased with 2,2 up to 3,1 %, and in Germany it has increased 
with 4,9 up to 7,6 % (about 3,0 million people up to 4,7 million  people), in France with 5,3 
up to 6,8 % (about 2,6 million people up to 3,7 million people). Thus measures on regulation                   
of streams of the international migrants appeared insufficiently effective and promoted 
occurrence of a mass stream of illegal migrants. Now the offer of a foreign labor on labour 
markets of the European countries has turned from the time and insignificant factor to the key 
factor determining dynamic and structural changes of processes of their social and economic 
development. 

Experience of the countries which actively involve an immigration resource in national 
economy, speaks both about opportunities, and about the borders of its use caused by arising 
contradictions. The potential of migratory capacity of a host country in a mode of real time is 
always limited. This limitation is caused by the sizes of resource potential on the basis of 
which social and economic development of the given country is carried out, and also 
extremely comprehensible changes of parameters social and economic building the countries 
which develop under influence of formed dynamic and structural characteristics of migratory 
streams. Process of social and economic adaptation of immigrants which are carriers of 
original cultural traditions, stereotypes and possess some intellectual, financial and imperious 
resources, can have different character, accept various models and forms. The important role 
thus is played both structural, and with volumetric characteristics of a migratory stream. 
Character and scale of the problems generated by immigrants, is found out in due course 
when host countries start to settle (exhaust) reserves of the immigration capacities, thus the 
role of a competition of local residents and migrants for workplaces, for spheres of influence 
on economy and authority raises, become aggravated social-cultural contradictions. 

Import of a cheap labor immigration capacity of the advanced countries, first, allowed to 
use  it on harmful and heavy works and to indigenous population of the West-European 
countries to borrow (occupy) arising workplaces in the advanced branches that corresponded 
(met) to the formation (education) received by them and their representations about 
prestigious ness of work. Second, cheapness of a foreign labor created conditions for fast 
growth of “basic branches” economy: electric power industry, the chemical industry, 
steelmaking manufacture, the automobile industry, the mining industry. In manufacture the 
great bulk of foreign workers have been concentrated construction. At last, presence of a 
foreign labor created tactical reserve army of work that enabled the large individual capital to 
achieve economy of a wage fund and means for social insurance. Concerning Germany, for 
example, exaggeration will not tell, that from the economic and social point of view foreign 
hired workers were a support of German "economic miracle" which has allowed the country 
in the shortest terms not only to restore the facilities destroyed by war, but to escape in a 
number of the advanced world powers [1, with. 40]. 

Transition to the postindustrial society, begun in the West-European countries in 1970th 
years, was accompanied by active application of achievements of scientific and technical 
revolution in manufacture and sphere of services, introduction labor-saving and resource 
saving technologies, complication of work in all branches of economy and qualitative change                   
of a situation on labour markets. In the given conditions in many states the opinion                            
on inexpediency of mass import of an unqualified labour and in this connection strategy                
of an immigration policy is reoriented on formation of favorable conditions for increase                       
of competitiveness of national facilities (economy) at active use of restrictive measures is 
formed. 
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So, for example, in France acceptance in August, 1993 of law Pascuya which, as a matter                 
of fact, became essentially important has been directed on deprivation of foreigners of the 
right on constant stay in France (on achievement to “zero immigration“). It has complicated 
reception of the sanction to stay in the country to some categories of children of foreigners, 
students and foreign spouses of the Frenchmen. Rights of administration in refusal on requests 
for a political asylum, etc. have been expanded. The Following step became acceptance in 
1998 of laws Giguy about citizenship and of Shevenman about immigration. These laws were 
developed at participation of known French political scientist Patrick V. to which the 
government has assigned a task to develop “rigid, but worthy” the legislation in the field of 
immigration. The question was not a cancellation of laws Paskuya, and about their more 
pragmatic realization. Declared rights on reunion of families, on a refuge should be carried 
out more effectively. Borders for a student, science officers were slightly opened, the 
excessive control over missed marriages has been weakened, thus strengthen measures on 
exclusion from the country illegal and offenders. As a whole the concept of cooperation 
instead of migration is today in France basic. On it law of Shevenman of 1998, which main 
idea - the help to other countries  in preparation of the necessary staff of experts, researchers, 
students on conditions of the limited term of stay in France, in particular, have been directed 
so that then they came back home and promoted its economic development and close 
connections with France. Thus by virtue of the historical reasons, the general cultural heritage 
of the country of Maghrib became favorites of this cooperation [2, with. 68]. 

Mass inflow of foreigners, basically from afro - Asian states, with other culture, way, 
religion, a mentality, formation) has aggravated first of all social problems, has threatened 
national - a cultural originality of Europeans, and recently, in connection with growth of 
Islamic extremism and terrorism, and safety of the states. Practically in all countries of 
Europe of idea of synthesis and variety of culture today were replaced by aspiration to “rigid 
integration” migrants in the European society on conditions of the compromise: with 
observance of their civil rights in that volume in which they do not conflict to national 
interests and cultural traditions of the accepting states [2, with. 67].  

 In industrially advanced countries extensive experience of participation in formation of the 
international streams of migrants now is saved up. Not looking on arising thus economic, 
social-cultural and political problems, in conditions of depopulation many of them involve 
scale streams of a foreign labour and by realization of the given strategy are guided and in the 
foreseeable future for strengthening the social and economic positions in the globalized 
world. So, in Germany the negative natural increase of the population is observed already 
more than 30 years, however its population last 20 years increases due to inflow of 
immigrants. As a whole on the European Union the immigration increase in population for 
1990th years has reached about 900 thousand people in one year and has made about 70 % of 
the general increase in population for this period. The nearest 20 years the migratory increase 
in population of the European Union is predicted at a rate of 700 thousand people on the 
average for a year. Practice the USA, which comes to keep the leading place in the world is 
worthy, involving significant migration from different regions of the world. Demographic 
position the USA is better, than the European countries, in the USA the natural increase 
remains positive, and birth rate is higher though also any more does not allow carrying out 
simple replacement of generations. At the same time the USA acts as the leader by quantity of 
accepted migrants, in 1990th years they have accepted the same quantity of migrants as well 
as the European Union, and counting upon 1000 population the USA have involved in 1,7 
times more than EU. In long-term the period according to the demographic forecast in the 
USA the migratory increase in population in first half XXI century will be made annually 
about 900 thousand by person. 
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2 Russian labour market 
 According to materials of selective inspections of the population on problems of 

employment, for 2000-2004 a rate of unemployment in the country has decreased with 9,8 up 
to 7,9 % (on methodology the SQUANDERER), thus number of the unemployed registered in 
bodies of public service of employment, has increased for this period in 1,9 times. The 
important distinctive feature, developed model of the Russian economy, that circumstance 
that steady demand for a foreign labour practically in all regions was generated, even is in 
what there is a crisis and critical situation in sphere of employment and unemployment. 
Comparison of parameters of a rate of unemployment and the quotas allocated by it, for 
example, testifies to it on quantity (amount) of invitations to foreign citizens on entrance to 
the country for realization    of labour activity. As a whole the current situation on the Russian 
labour market remains enough difficult. As, on the one hand, there is no the significant free 
manpower connected to cyclic character of unemployment which could be used for 
maintenance of the further growth of the Russian economy the essential level of free 
resources caused by structural character of unemployment, on the other hand, is kept. In this 
connection in modern conditions the special importance is got with realization of the 
measures directed on elimination of structural disproportions of the offer of a labour on a 
domestic labour market for the benefit of dynamically developing branches and territories by 
increase of mobility of a labour. 

In the long-term period the migratory situation in Russia will develop under influence                   
of various factors which vector of action will be caused by transition of national facilities                  
to a trajectory of innovative development, realization of its key advantages - scientific and 
technical and natural-territorial - in conditions of essential reduction of number of its able-
bodied population. Labour deficit character of development of a national economy to become 
its fundamental parameter and the qualitative - new phenomenon for Russia. During the 
Soviet period the national economy developed in conditions of essential growth of number                         
of manpower, market reforms of 1990th years were accompanied by deep crisis and formation              
of a significant rate of unemployment. For development of strategy of development of the 
national economy adequate to calls of XXI century. Important to become critical 
reconsideration developed in an economic life and the theory of approaches in which difficult 
influence of qualitative and quantitative variable human resources on change of dynamic and 
structural parameters of the Russian economy is not taken into account properly. 

Maintenance of steady and dynamic growth of the Russian economy and strengthening of 
its competitive positions in the world will demand in the long term sharp improvement of 
quality of the human capital, social and economic and territorial mobility. At the same time                      
in the forthcoming period essential influence on dynamic and structural parameters will be 
rendered with changes of volume of an involved manpower. 

The major distinctive feature of development of the Russian economy in the long-term 
period is high dependence of opportunities of reception of the scientific and technical and 
natural-territorial rent (power, agricultural, transit, ecological, etc.). In conditions of reduction 
of number of able-bodied population from attraction in the country of immigration resources. 
Increase of productivity of national economy and release gross national product in many 
respects will be defined by improvement of industrial - economic structure occupied. 
Technological differences the Russian economy and a huge variety of its reassures-territorial 
potential leads to formation of complex interrelation between quality of human resources and 
productivity of national work as last substantially depends on territorial distribution of a 
manpower and their number, that, in turn, in many respects defines opportunities of use of 
research-and-production and natural-territorial potential of the country. natural-territorial and 
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technological distinctions of conditions of managing in Russia promote that reduction of 
deficiency of a manpower on the basis of attraction of a foreign labour within the limits of 
immigration capacity is capable to become the important factor of increase of productivity of 
economy and release of gross national product on one occupied. Growth of productivity of 
cumulative work can be reached thus because the increase in number working even at 
involving workers with low qualification is capable to lead in the Russian conditions to 
favorable changes in structure of employment. It is possible will allocate the following long-
term reasons which lead to  increase of development of gross national product on one working 
at involving in the Russian economy of labour immigrants within the limits of immigration 
capacity due to manufacture of the additional scientific and technical and natural-territorial 
rent. 

First, attraction for work qualified and first of all highly skilled experts, allows to save                 
on expenses for their training and to receive effect due to improvement of qualitative structure 
occupied. So, in the USA more than 40 % of working doctors of sciences in the field                  
of engineering and computer disciplines are natives from abroad; 25 % of teachers of 
universities - too immigrants. By estimations, the pure prize from attraction in the country of 
the "average" scientist in the field of natural sciences made in 1990th more than half million 
dollars. In communication (connection) by it there is a huge economy of host countries in 
sphere of education and a scientific professional training as a result of use of “intellectual 
migrants” [1, 3]. 

For Russia the given source is limited because of its significant backlog from the advanced 
countries on a standard of living of the population, however and it can have essential value. 

Second, even attraction of a foreign labour of low qualification presumes to improve 
structure of employment in the country. The labour migrants becoming on the bottom step of 
a ladder of employment, can directly raise employment on top steps this ladder [4, with. 59-
60]. Thus for local residents there is an opportunity to return on the market of the qualified 
labour and to occupy a workplace according to the education. 

Usually big share of labour migrants are workers with a low professional standard and 
qualifications, but an essential part of external migrants occupy those workplaces which are 
unattractive for local residents, the last even appearing the unemployed will prefer to not 
perform similar kinds of work and to live, using the guarantees represented by system of 
social security. In this connection labour migrants frequently do not enter a competition for a 
part of workplaces which are connected to performance of not prestigious, underpaid work - 
work on manufacture and in construction, cleaning of premises and streets, export of dust, etc. 

Thirdly, the attraction of labour migrants promoting elimination of deficiency of a labour, 
allows mastering more successfully new territories and their natural resources, to carry out 
progressive structural changes in economy. For example, inflow of petrodollars to 1970th 
years to the countries of Persian gulf at the limited number of local population would appear 
useless  for development of national economy if opportunities of attraction of a labour from 
other countries [5 have not been realized, with. 12]. 

Fourthly, deficiency of manpower in modern Russia is the important factor blocking 
formation of competitive territorial and production structures of innovative type. Inflow of a 
labour to the country presumes to increase a level of concentration of a manpower and to 
receive additional effect from cauterization economy and developments of territorial and 
production complexes, and also to avoid hit in the demographical-territorial traps arising at 
outflow of the population from unsuccessful regions. 
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Fifthly, growth of the occupied immigrants stimulates increase in number of qualified 
workers of places as labour migrants simultaneously act and as consumers. They will need 
houses and apartments for residing - means, additional construction is required. They will eat 
- means there will be additional workplaces in sphere of manufacture and distribution of food 
stuffs. They will reach places of work on public transport - additional buses, drivers, etc. are 
required. If number of migrants considerably, these workplaces can be numerous, though their 
occurrence is not so obvious, as the work which is carried out by migrants. Thus, during the 
stay in the country where they work, labour migrants spend a part of the earned money to the 
goods made there and services that promote creation of workplaces for others. One more 
example of how arrival of migrants can promote occurrence of workplaces for local 
inhabitants, creation of a bank infrastructure can serve in areas of concentration of migrants. 
Necessity of opening of bank branches is dictated by requirement of migrants to translate a 
part of the earned money home. Naturally, as employees of bank local professionals act. 
Become similar requirement of migrants for legal services can the reason of occurrence of 
new legal offices in which local lawyers [1 can receive licenses only, with. 96-97]. 

Sixthly, in labour deficit conditions  economy immigration promotes growth of the offer of 
a labor and a competition on labour markets, to increase of a level of requirements to the 
worker and urges on growth educational and vocational training, to reduction in a level of 
production costs of production and increase of competitiveness of national economy in 
connection with attraction of cheaper labour, increase of a competition on a labour market and 
social and economic mobility of the population. 

Seventhly, low territorial mobility of the population to become the major factor 
considerably limiting realization of effective territorial - branch changes in the Russian 
economy. Attraction of the labour migrants possessing high mobility, directly promotes 
increase of territorial mobility. Besides foreign workers are capable to create a competition to 
local residents on labour markets as they agree to work for a smaller payment and are less 
pretentious. In this connection local residents are compelled to move to other areas of the 
country. The international labour migration leads to occurrence of indirect stimulus of internal 
migratory movement and in connection with that promotes increase of migratory appeal of 
territories, creating additional resources for their social and economic development. 

The В-eighth, activization of the country in the world market of a labour stimulates 
realization of structural changes in the economy, the foreign economic relations caused by 
development; trade in the goods, attraction of the foreign capital, effective technologies and 
methods of manufacture and use of foreign experience. 

The В-ninth, with expansion of volumes of manufacture and home market opportunities                  
of reception of the rent from a positive effect of scale (the economy caused by growth of 
scales of manufacture and realization of production and services) increase.  

3 Conclusions 
In strategic prospect changes of productivity of national economy will depend substantially 

not only on improvement of quality of used human resources, but also from their quantity. 
Elimination of deficiency of a labour due to attraction of immigrants will be the important 
factor of increase of productivity. For realization of comparative advantages of the Russian 
economy will important considerably change the attitude to an immigration resource as 
invaluable and little significant, to carry out dynamic and structural changes of a national 
facilities in a context  of an immigration call and increase of a role of an immigration resource 
in its development. In this connection with a view of formation of the productive mechanism 
of social and economic adaptation of immigrants it is required to provide necessary changes 



 99 
 

  

in formation of a social infrastructure, system of the general and vocational training, 
preparation and retraining of personnel, etc. 

Formation of streams of the international migration in Russia was defined by feature                      
of interaction internal and external a determinant of it socially - economic development and 
expresses a difficult combination of long-term, intermediate term and short-term factors,                   
the present to the past and the future. In this connection tendencies of the international 
migration developed in modern conditions have the deep historical bases. At the same time at 
the analysis of modern processes of the international migratory exchange of our country with 
the foreign states it is important to take into account, that they have the dual nature, uniting 
processes of a migratory exchange; in - the first, with the countries of far abroad and, in - the 
second, with the countries of near abroad which till the moment of disintegration of Soviet 
Union were interstate and which in many respects define scales and character as a whole of 
the given migratory processes. 

Development of social and economic strategy of development of Russia adequate to calls               
of XXI century, assumes the account of inconsistent interaction of internal and external 
factors, cardinal change of a role of global processes in strategic prospect and character of 
their influence on social and economic changes of the country. Prospects of change of a 
trajectory of its changes, and also the state - territorial device, first of all, are defined by its 
place in economic, its competitive positions. In turn, easing of the given positions is capable 
to lead to adverse social and economic and state - territorial changes.  

Radical changes of demographic processes in the country which are inextricably related 
with modernization of a course of reproduction of human generations in conditions of social 
and economic transformation, generate the calls concerning to number main, on which it is 
necessary to answer the Russian society in XXI century. It can successfully make it if will 
connect answers of two types which allow to develop social and economic advantages of the 
country at an effective utilization of opportunities of realization of favorable qualitative and 
quantitative changes in the human capital of Russia on the basis of radical improvement of 
dynamic and structural parameters of process of reproduction of the population of the country 
and movement of the international migrants. 

Development of XXI century of the answer adequate to calls demands transition                        
to qualitatively new system of economic and social institutes corresponding to demographic 
conditions varying for Russia, cardinal change social and economic building, proceeding from 
sharp increase of values of human resources and their priority role in economic development               
of the country; refusal of its developed model based on low value of the human capital,                     
the scornful attitude to the person to its needs and requirements. Change is necessary for this 
purpose, on the one hand, priorities of distribution of economic resources for the benefit of 
what in the best way promote realization of favorable changes in social - demographic 
potential of the country, on the other hand, important to transfer the centre of gravity with 
traditional on innovative forms and methods of economic development, to provide the 
maximal feedback of the resources directed to economy, education, public health services, a 
science, etc. Similar change of quality of growth presumes to achieve social and economic 
successes and to compensate adverse demographic shifts. 

Human resources, qualitative and quantitative parameters in modern conditions become 
determinative determining successes of competitive struggle of national facilities and changes                
of their competitive positions. In turn, in this connection the special importance is got with                   
a competition of the countries in the world markets of work. At the same time in strategic 
prospect there are threats of occurrence of the second wave of immigration from Russia 
because of its essential backlog from the conducting countries of the world and weakness of 
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its positions in the world markets of the work, the limited opportunities of realization of 
positive changes in natural reproduction of the population, depopulation and ageing. For 
strengthening positions of the country in competitive struggle, decrease in a level of 
geostrategic and social and economic threats and formations of favorable dynamic and 
structural parameters of development of a national facilities increase of efficiency of 
participation of the country is important during the international labour migration on the basis 
of maximal use of opportunities arising at it. In the long-term period Russia will require 
human resources even at enough effective utilization of achievements of scientific and 
technical and social progress.  

Literature: 
[1] ANDREJUK, V. J. U. Economic strategy of an immigration policy of Germany in 60.-90. Years of XX. 

Century. Мoscow, 1997. 

[2] IVACHNJUK, I.V. International labour migration. Мoscow, 2005. 

[3] P. Robot’s stoker of foreigners: the Review of the international migration of labour. Мoscow, 1996. 

[4] STRELTSOVA, J. Frantz and problems of integration of migrants. МО and МЭ. 2005. №9. 

[5] USHKALOV, I.G., MALAHA, I. A. Outflow of minds: scales, the reasons, consequences. Мoscow, 1999. 

 

Contact: 
Metelyov S.Y., director, professor, Candidate of Law 
Omsk institute (affiliate) of Russian State University of Trade and Economics 
e–mail: mail@omsk.rsute.ru 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@omsk.rsute.ru


 101 
 

  

VYUŽITÍ EXTERNÍCH INFORMACÍ PRO ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ 
PODNIKU 

Renáta Myšková 
Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

Abstract: Information is a motive power for today´s entrepreneurial environment and 
immediately influences corporate management. But they can be also declared to be 
commodity. Beside necessary production resources two next components like information and 
time are significant for successful management and its competitive advantage. Therefore, 
a worldwide competition is much stronger with the rising influence of globalization. Gaining 
and preserving the competitive advantage is still more difficult. The success usually comes 
with sufficient and relevant information. This text is focused on possibilities of gaining 
external information and their using with the aim of classification and characterization their 
sources and description of methodological procedures within gaining these information, 
required for company needs.  
Key words: External information sources, external information, methods of gaining external 
information  

1 Úvod 
Každý ekonomický subjekt podléhá vlivům ekonomického a v širším pojetí 

i společenského prostředí. Kromě potřebných výrobních prostředků jsou proto pro úspěšnost 
podniku významné ještě nejméně dva prvky – informace a čas. Za podmínky, že bude 
abstrahováno od interního prostředí v podniku, je pro úspěšnost podniku rozhodující, jak 
dokáže reagovat na změny ve svém okolí. Tento příspěvek se zaměřuje na možnosti získání 
a využití externích informací s cílem klasifikovat a charakterizovat jejich zdroje a popsat 
metodický postup získávání externích informací pro potřeby podniku. 

2 Klasifikace externích informací a informačních zdrojů   
Nejběžnější členění informačních zdrojů vychází ze stupně zprostředkování informace [6] 

a rozlišuje primární a sekundární zdroje.  

Primárními zdroji poskytujícími primární informace jsou v tomto smyslu osoby nebo 
organizace, s nimiž se setkáváme na trhu: zákazníci, zaměstnanci spolupracujících 
i konkurenčních podniků, dodavatelé. Lze pozorovat chování firem, zákazníků nebo také 
testovat výrobky, ovšem pro získání těchto externích informací se využívá rovněž různých 
metod sociologického či marketingového výzkumu.  

Sekundárními informacemi získávanými ze sekundárních zdrojů jsou ty, které 
zprostředkovávají (odrážejí) jevy v primární oblasti. Obvykle se jedná o veřejné dokumenty 
v elektronické nebo tištěné formě. V každém podniku jsou sledovány sekundární informace 
obsažené v denním tisku. Posuzují se nejen informace týkající se konkrétního vlastního 
podniku, ale také údaje o konkurentech a vnějším prostředí jako takovém. Sekundární 
informační zdroje jsou proto obvykle sledovány jako první, protože jejich průzkum je 
většinou rychlejší  a levnější vzhledem k jejich veřejné dostupnosti [1]. Navíc u primárních 
zdrojů někdy hrozí riziko konfliktu se zákonem – snaha o získání některých primárních 
informací může být považována za průmyslovou špionáž nebo za porušení ochrany 
obchodního či jiného tajemství. 
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Při zaměření se na elektronicky předávané informace je důležité si uvědomit, že existují 
i veřejně dostupné informace, které jsou zpoplatněny. Lze tedy vymezit tři kategorie zdrojů, 
které poskytují: 

- informace zdarma, 
- informace se zpoplatněným přístupem, 
- informace s přidanou hodnotou – vysoce kvalitní informace, které jsou zpoplatněny, 

ovšem výhodou je obvykle i možnost služby Email Alert, tj. vyhledávání a zasílání 
článků s informacemi z oblasti, která uživatele zajímá. 

Rozhodnutí, zda využít zpoplatněné informace, souvisí s určením ceny informace [2], [3]. 

3 Charakteristika vybraných vnějších informačních zdrojů 
Podnikové katalogy, adresáře a další externí informační zdroje 
Základní orientaci v tom, jaké podnikatelské subjekty podnikají v regionech a oborech pro 

podnik zajímavých ať už z hlediska konkurenčního nebo zákaznického, mohou poskytnout 
podnikové katalogy a adresáře – v tištěné i elektronické podobě.  

Rozsah i kvalita poskytovaných informací jsou ovlivňovány: 

- principem získávání údajů: 
o placené zápisy do katalogu (inzerce podniků) - poměrně přesné kontaktní údaje 

spíše však nahodilého souboru podniků, které se rozhodly pro zápis do katalogu, 
o kombinace placeného a neplaceného principu (spočívá v základním bezplatném 

zápisu do katalogu a rozšířeného nebo zvýrazněného zápisu již za úhradu) –   je-
li zdroj informací o podnicích založen na zpracování veřejných registračních 
údajů, pokrývá většinou všechny registrované podniky, obsahuje ale jen ty údaje, 
které státní správa shromažďuje a které současně nepodléhají zákonné ochraně, 

- způsobem a jednotností oborového zařazení podniků – jednoznačnost definice 
předmětu činnosti ovlivňuje vyhledávání z hlediska kvality i času, v případě tištěné 
formy je důležitá při vytváření rejstříku, 

- metodou získávání informací – vlastní dotazníkovou metodou nebo převzetím údajů 
z databází dalšího subjektu, apod.   

Dalšími vnějšími informačními zdroji jsou tiskové konference a breefingy podniků. 

Informace získávané z denního a odborného tisku závisí na: 
- volbě šíře spektra a struktuře periodik, 
- rozhodnutí, zda slouží k rychlé orientaci v obsahu zpráv nebo je potřebné studovat 

plné texty. 

Vnější informace poskytují také statistické ročenky a odborné monografie (které jsou 
obvykle směrovány do oblasti teoretické, ovšem vycházejí i z poznatků praxe). 

Internet a možnosti jeho využití 
Princip Internetu vychází z předpokladu, že všechny uzly sítě jsou zcela nezávislé 

a samostatné systémy schopné vytvořit, odeslat a přijmout informační jednotky, tzv. zprávy4.  
Internet tak představuje globální informační systém, který: 

- je logicky spojený v prostoru jedinečných adres,  
- podporuje komunikaci,  

                                                        
4 Vlastní zprávy mohou být rozděleny do více paketů, vyžaduje-li to příslušná přenosová technologie. 
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- zajišťuje, používá nebo zpřístupňuje veřejné nebo privátní uživatelské služby založené 
na existenci komunikační infrastruktury. 

Služby Internetu při získávání informací lze charakterizovat dvěma základními 
kategoriemi: 

- zpřístupňující služba – informace jsou soustředěny na jediném místě (obvykle tam, 
kde vznikají) a aktivitu při jejich získání vyvíjí uživatel – zájemce (příklad: WWW5), 

- distribuční služba – informace poskytuje distributor uživatelům bez jejich aktivity 
(příklad: elektronická pošta6). 

Další skupinu služeb lze chápat jako služby komunikační, např. 

- vzdálený přístup k hostitelskému počítači, tzv. vzdálené přihlašování (Remote Login) 
–  např. pro využití knihovních služeb, 

- přenos souborů – soubory , které jsou uskladněny v tzv. FTP (File Transfer Protocol) 
archivu jsou zpřístupněny a je možné je přenést (stáhnout), 

- talk, chat a IRC (Internet Relay Chat ) – písemně realizované rozhovory mezi dvěma 
nebo více účastníky, 

- Internet Phone – telefonické spojení za velmi nízkou cenu rovnou výši poplatku za 
přístup k Internetu. 

Internet je externím informačním zdrojem, který poskytuje obecně přístupné informace, 
a to nikoli bezplatně, ale za cenu připojení se k Internetu.  

Další skupinu informací lze označit rovněž za obecně přístupné, ovšem jejich poskytování 
má charakter speciální placené služby poskytovatele. Výhodami těchto informací by měly7 
být: 

-  identifikovatelnost zdroje,  
- průběžná aktualizace informací jejich poskytovatelem,  
- návaznost na odborné zaměření.  

Internet lze ovšem využít ze strany podniku také jako zdroj, který předává informace 
o podniku jeho okolí. Stává se tak nástrojem konkurenčního boje, protože pomocí informací 
ovlivňuje povědomí svých zákazníků a podílí se na tvorbě image podniku.  

Obvyklými způsoby poskytování informací o podniku pomocí Internetu jsou: 

- vlastní Web stránky (www stránky, web sites) – místo, na kterém jsou prezentovány 
informace určitého subjektu ve WWW, 

- reklama. 
Úkolem internetové reklamy je efektivně oslovit cílovou skupinu v požadovaném rozsahu 

prostřednictvím sítě kvalitních webů s různým informačním obsahem. 
 

                                                        
5 WWW (World Wide Webster), zkráceně Web-systém - multimediální systém, který na principu klient/server 
umožňuje přenášet přes Internet hypertextové dokumenty. K jednotlivým elektronickým informačním zdrojům je 
zajištěn přístup přes odkazy obsažené v těchto dokumentech. Odkazy mohou směrovat uživatele na různé zdroje, 
jako např. další hypertextové dokumenty, prosté textové dokumenty, obrazové  - statické i animované – zdroje, 
zdroje zvukové a video. 
6 Elektronická pošta je oblíbená nejen pro svou rychlost, minimální náklady a velký dosah, ale také z důvodu své 
neinteraktivity (je dávková a uživatel ji zpřístupňuje podle svého uvážení). Podle zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti je elektronickou poštou textová, hlasová, zvuková nebo obrazová 
zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo 
v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne, 
7 Bohužel v praxi nejsou tyto podmínky vždy splněny.  
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Možnosti zacílení reklamy jsou: 

- reklama v celé šíři českého internetu, 
- reklama pouze ve zvoleném regionu – vhodná v případě, že je působnost podniku 

regionálně omezená,  
- reklama zaměřená pouze na určitý obor – vhodná pro specifické zboží nebo služby. 

Reklama formou internetového inzerátu nabízí různé možnosti provedení – formou 
animace, formuláře pro vyplnění návštěvníkem reklamy, odkazu na detailnější internetovou 
stránku podniku, atd.  

Problémy při vyhledání informací a informačních zdrojů prostřednictvím Internetu 
Problém orientace v nepřeberném množství informačních zdrojů dostupných 

prostřednictvím Internetu se týká různých internetových služeb. Jedním z nich je velké 
množství anonymních FTP serverů8 . 

Mezi největší problémy při práci s Web systémem (WWW) je zajištění efektivního 
způsobu vyhledávání požadovaných informačních zdrojů – tento problém narůstá s počtem 
Web stránek (Web sites).  

Částečně jej řeší vyhledávací služby, které jsou uživatelům Web systému k dispozici.  
Principy prohledávání jsou dva: 

- vyhledávání ve Web dokumentech na základě srovnání obsahu dokumentu s logickou 
kombinací klíčových slov zadávanou klientem do vstupního formuláře vyhledávací 
služby - úspěšnost vyhledávání do značné míry závisí na vhodnosti zadání, problémem 
se mohou stát  synonyma zadaných slov, 

- vyhledávání ve Web dokumentech, které jsou zařazeny do významově 
strukturovaných databází (Subject Catalog ) – kvalitu výsledku vyhledávání ovlivňuje 
rozsah a aktuálnost vyhledávacích služeb.  

Ideální způsob vyhledávání je kombinace obou výše popsaných metod, což většina Web 
stránek zaměřených na poskytování vyhledávacích služeb praktikuje, ovšem vhodným 
doplněním jejich nabídek je i volba jazyka žádaného dokumentu. 

Důležitou roli pro získání potřebné informace hraje nejen jednoduchost vyhledávání, ale 
i názornost, grafická úprava a tedy snadnost orientace klienta na příslušných Web stránkách.   

Přesnost vyhledávání se posuzuje poměrem nalezených relevantních informací ku všem 
nalezeným. Roli zde hraje nejen určitá zkušenost v hledání informací na Internetu, ale také 
subjektivně chápaná relevance (tedy pertinence) nalezených informací.  

Dalším problémem informací poskytovaných prostřednictvím Internetu – zejména pro 
malé podniky - je jejich zpoplatnění. Informace spojené byť jen částečně s jakýmkoli know-
how jsou poskytovateli vyhrazeny jako placené služby, u nichž však bohužel není vždy 
zaručena odpovídající úroveň odborná i časová, tj. aktuálnost.  

Externí informační zdroje v oblastech legislativy, statistiky a dalších 
Externí informační zdroje poskytující informace zaměřené do nitra jiného partnerského 

nebo konkurenčního podniku lze vymezit jako: 

                                                        
8 Jedna ze  služeb, která poskytuje přehled o dostupných anonymních FTP serverech a jejich obsahu, je 

k disposici na URL http://tile.net/ftp. 

http://tile.net/ftp
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- předepsané legislativou – např. povinností zveřejňovat účetní závěrku, vyhotovit 
a zveřejnit výroční zprávu, poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. [4] 

- vycházející z informační vyspělostí a vstřícností v dané zemi a v daném podniku. 

Mezi významné elektronické i písemné externí informační zdroje v oblasti podnikání lze 
dále zařadit následující. 

- Sbírka zákonů České republiky - texty zákonů vyhlášených ve Sbírce zákonů lze pro 
orientaci najít na těchto stránkách:  
o Sbírka zákonů ČR (Ministerstvo vnitra ČR) - www.mvcr.cz/sbirka/index.html 

(Právně závazná je pouze tištěná podoba Sbírky zákonů9), 
o InfoNet (Sagit) - www.sagit.cz/pages/sbirka.asp?cd=76&typ=r&refresh=yes, 
o Sbírka předpisů ČR (TORI Soft) volně přístupné jsou předpisy vydané za 

poslední 4 týdny,  www.sbirka.cz, 
o Automatizovaný systém právních informací (ASPI) - služba nabízí zdarma 

omezený přístup do databází ASPI - poskytuje předpisy ze Sbírky zákonů ČR 
a Sbírky mezinárodních smluv ČR po dobu cca 14 dnů ode dne rozeslání a navíc 
všechny předpisy, které byly v této souvislosti novelizovány (ty jsou zařazovány 
ke dni zapracování nového znění) včetně návaznosti na nadřazené, prováděcí, 
speciální a subsidiární předpisy. http://sbirka.aspi.cz/, 

o epravo.cz,  
o iHNed.cz. 

- Finanční zpravodaj Ministerstva financí České republiky – 
http://www.sbirka.cz/finzprav.htm, nebo přes http://www.mfcr.cz, 

- Obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti České republiky – 
http://obchodnirejstrik.cz nebo www.justice.cz. Ve Sbírce listin je možné získat 
informace také o účetních závěrkách podniků, které mají povinnost je zveřejnit. 

- Obchodní věstník - dostupný v elektronické podobě např. přes Portál veřejné správy 
ČR (http.//portal.gov.cz), http://ov.ihned.cz nabízí rozšířené služby spočívající ve 
výběru informací podle kritéria uživatele, ovšem placené. 

- Živnostenský rejstřík – http://zivnostenskyrejstrik.cz, 
- Česká správa sociálního zabezpečení –  http://www.cssz.cz/, 
- Všeobecná zdravotní pojišťovna – http://www.vzp.cz – a ostatní zdravotní pojišťovny. 

Z dalších, placených zdrojů, lze uvést např. Albertina Data, ČEKIA, ASPEKT Kilcullen 
nebo HBI.   

4 Metodika získávání externích informací 
Metodiku získávání externích informací lze vytvořit na základě aplikace vědeckých metod. 

Jedná se o postup, v němž se uplatňuje především přechod od obecného ke konkrétnímu, což 
je podstatou analýzy.  

 Metodický postup obsahuje následující kroky:  
1. základní orientace o ekonomických subjektech na vymezeném trhu, 
2. upřesnění a doplnění informací o podnicích na sledovaném trhu, 
3. zaměření se na vybraný podnik.  

Důležitou roli hraje uživatel těchto informací, protože jeho potřeby dále vymezují 
požadavky na informace a informační zdroje.  

Obvyklými uživateli externích informací jsou např.: 
                                                        
9 Upozornění uvedené na web stránkách Poslanecké sněmovny ČR - http://www.psp.cz/other/faq.html#2 on-line 
16. 9. 2006 

http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html
http://www.sagit.cz/pages/sbirka.asp?cd=76&typ=r&refresh=yes
http://www.sbirka.cz
http://sbirka.aspi.cz/
http://www.sbirka.cz/finzprav.htm
http://www.mfcr.cz
http://obchodnirejstrik.cz
http://www.justice.cz
http://ov.ihned.cz
http://zivnostenskyrejstrik.cz
http://www.cssz.cz/
http://www.vzp.cz
http://www.psp.cz/other/faq.html#2
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- podnikový analytik, 
- manager úvěrových rizik, 
- marketing manager, 
- informační specialista, 
- manager pro styk s veřejností. 

Jsou-li preferovány elektronické zdroje, lze kvalitu elektronicky získávaných informací 
posuzovat podle splnění následujících požadavků [5]:  

- spolehlivost a autoritativnost informací – informace musí vycházet z autoritativních 
a editovaných zdrojů,  

- aktualizované a archivované informace – on.line zdroje musí být aktualizované, 
ovšem současně podpořené rozsáhlým archivem, aby mohly být znovu vyhledány 
později  

- souhrnné a roztříděné informace –zdroje informací musí být sdruženy tak, aby 
poskytly informaci pomocí jediné vyhledávací služby. Současně však musí být 
umožněno vyhledávání podle různých kritérií.  

- přístup k nejlepším webovým zdrojům-on-line služby by měly vybírat kvalitní stránky 
a nabízet k nim (třeba i placený) přístup, 

- komplexní možnosti výběru informací – z elektronických zpráv, bulletinů, 
historických finančních rozborů apod.  

- informace připravené ke stažení do počítače – formát zprávy musí umožnit snadné 
stažení, vytištění nebo rozeslání zprávy   

- upozorňování na novinky – tzv. výstřižková služba pravidelně upozorňuje na novinky 
ve zvolené oblasti, 

- auditovatelné platby – obchodní informace jsou lehce, prokazatelně a jednoduše 
zaplatitelné, 

- vysoký poměr cena informace/výkon nutný k jejímu získání. 
 Nyní k jednotlivým krokům metodiky získávání externích informací. 

Ad 1. Základní orientace o ekonomických subjektech na trhu 
Základní orientaci v tom, jaké podnikatelské subjekty působí v regionech a oborech, které 

jsou z hlediska konkrétního subjektu zajímavé, poskytují firemní katalogy a adresáře. Kvalita 
i kvantita obsažených informací však závisí na kvalitě jejich zdroje. Vhodnější je takový 
zdroj, v němž jsou kombinovány placený a neplacený princip. Základní zápis do katalogu je 
bezplatný, rozšířený (zvýrazněný) zápis je za úhradu. Takový zdroj bývá založen na 
zpracování veřejných registračních dat a pokrývá většinou všechny registrované podniky. 
Základní zápis však obsahuje jen ty údaje, které státní správa shromažďuje a které současně 
nepodléhají zákonné ochraně. 

Další důležitou charakteristikou zdroje je způsob a jednotnost oborového (výrobkového) 
zařazení podniků. Důležité je, jak je definován předmět činnosti podniku, jak lze podle něj 
vyhledávat a je-li jednoznačně vyjádřen. Pro vyhledávání je vhodnější elektronická forma 
zdroje - databáze poskytované v elektronické podobě umožňují jednodušší a podrobnější 
vyhledávání oproti tištěným katalogům a adresářům.  

Ad 2. Upřesnění a doplnění informací o vybraných podnicích 
Je-li vytvořena základní představa o subjektech na trhu, lze využít sekundární zdroje pro 

evidenci těchto podniků a doplnění dalších informací popisujících jejich specifika. Obvykle se 
jedná o vytvoření interní databáze, zahrnující soubor stávajících i potenciálních zákazníků, 
kooperujících podniků i konkurentů. Databáze musí být pravidelně aktualizována - vyplatí se 
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monitorovat denní a odborný tisk, sledovat ročenky a podobně. Tím lze doplnit přesná jména 
a funkce manažerů, získat údaje o vlastnických vztazích a další. 

Spektrum zdrojů, které budou sledovány, a podrobnost z nich získávaných informací závisí 
na rozhodnutí sledovatele. Podle toho, zda dává přednost rychlé orientaci v obsahu zpráv 
nebo zda míní studovat plné texty, se zvolí způsob vyhledávání a vhodné - obvykle 
elektronické - zdroje. Lze doporučit, aby byly sledovány i informace, které mají 
retrospektivní charakter, protože i ty mohou mít aktuální hodnotu.   

Ad 3. Analýza vybraného subjektu 
Nejvíce překážek při získávání informací se objevuje v situaci, kdy jsou informace 

potřebné k podrobné analýze stávajícího či potencionálního obchodního partnera nebo 
konkurenta. Dostupnost takových informací je dána jednak legislativou (např. povinností 
zveřejňovat účetní závěrku), jednak informační vyspělostí a vstřícností v dané zemi a v daném 
podniku. Vzhledem k faktu, že poskytování informací je stále více považováno za jednání 
svědčící o solidnosti podniku, začínají tuto skutečnost podniky akceptovat a jsou při 
poskytování informací externím uživatelům poněkud vstřícnější než tomu bylo v minulosti.  

Posouzení solidnosti podniku může na základě individuálních požadavků poskytnout tzv. 
kreditní agentura, která při zpracování zprávy o podniku kombinuje různé externí zdroje 
s vlastním šetřením. Výsledkem jsou informace týkající se základní charakteristiky podniku, 
vybraných údajů z výsledků hospodaření a celkové zhodnocení solventnosti podniku. Ne vždy 
se ale podaří shromáždit všechny potřebné podklady pro kvalitní "posudek", ovšem veškeré 
práce jsou stejně agenturou zpoplatněny. 

5 Závěr 
Získávání a využití externích informací závisí nejen na kvalitě informačních zdrojů, ale 

také na schopnostech a zkušenostech jejich uživatele. Pro jejich optimální využití je nutné, 
aby byly k dispozici v aktuálním čase, a to ve smyslu aktuálnosti pro konkrétní rozhodnutí, 
pro které jsou určeny. Výše uvedený metodický postup pro jejich získání je obecně 
využitelný.  Důležité však je, aby se v kvantitě informací neztratila jejich relevance, tzn. aby 
nedošlo k informačnímu dilema, což je stav, kdy existuje nadbytek irelevantních informací při 
současném nedostatku informací relevantních.    
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UTILIZATION OF CERTAIN METHOD FROM THE FIELD OF DATA 
MINING 

Zdeněk Půlpán 
University of Hradec Králové, Pedagogical Faculty, Department of Mathematics 

Abstract: The paper describes the methodology of the so-called data mining on the example 
of a “healthy-ill” ensemble. 
Key words: data mining – answer tree methodology – statistical modelling and decision – 
data management 

1 Introduction 
Though the methodology of data mining is based on mathematical statistics, logic, and 

artificial intelligence, it also utilizes expert knowledge in the work with databases. The 
fundamental principle of the methodology is its systematic nature, both in the preparation and 
application of the procedure, and in its interpretation. The result is gradual obtaining of a 
foundation for making decisions on the basis of synthesized pieces of information from 
certain (usually large) collections of data. Another important characteristic of the 
methodology is heterogeneity and flexibility of available means. The researcher is not bound 
by a single “well-tried” methodology (e.g., a statistical one), but he or she can choose from a 
number of variants for a further, more detailed analysis. Software means are quite varied 
nowadays and they offer a number of levels of analysis of data ensembles consisting of 
various types of variables (both nominal and metric). Analyses are connected in a different 
way with statistical softwares (SPSS, NCSS, STATISTICA, etc.) and contain various kinds of 
procedures (Clementine, Data Miner, Neural Works, Answer Tree, Regression Tree, etc.). 
The present author will demonstrate one of the analyses elaborated with the use of the above-
mentioned methodology. The results can be compared with its “classic” form published in 
[Půlpán 2003] and applied to the identical data. 

Paper [Půlpán 2002, 2003, 2004] discussed the methodology of diagnosis determination on 
the basis of the construction of a multidimensional mathematical-statistical model containing 
four basic variables: LTH (lathosterol), SIT (sitosterol), CAM (camposterol), and TCH (total 
cholesterol). The diagnosis was formulated in the alternatives healthy-ill in connection with 
cholesterol metabolism. The decision-making was based on a basic sample of 101 subjects 
(“healthy” as regards with cholesterol metabolism) and samples of altogether 189 patients 
with various impairments of cholesterol metabolism. It has been shown that the data under 
study make it possible to establish diagnosis with the use of statistical methods with a degree 
of uncertainty not exceeding 30% of wrong diagnoses. In the present paper, an attempt will be 
made to establish the same diagnosis, but with the use of different means.  

To obtain a set of measured values of the above-mentioned variables in healthy subjects is 
relatively expensive. The present author thus thinks that it is appropriate to present their more 
detailed processing, the results and possibilities of which can inspire further research. 

2 Flexible algorithm  
Let us begin with the premise that a disorder in cholesterol metabolism cannot be 

diagnosed from the measurement of only one of the variables under study, LTH, SIT, CAM, 
and TCH. At the same time, let us be aware of the fact that the weight of these variables for 
the above-mentioned diagnosis differs. For the time being, nevertheless, we will not estimate 
it and we will assume equivalence of the variables under study.   
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First, we will investigate the tetrads of the values of the variables LTH, SIT, and TCH in 
an ensemble of healthy subjects in order to determine the standard of nonpathological 
cholesterol metabolism. At the same time we will make an attempt to define “the prototype” 
of healthy subjects in order to be able to partially reduce the data ensemble of the healthy 
subjects (without losing essential information), if need be. As all variables under study are 
metrical and of continuous type, we will attempt a certain reduction of information contained 
in it by means of monotonous transformation to discrete variables into five levels 0, 1, 2, 3, 
and 4 in such a way that the points of division of the original continuous scale into the 
discrete one will be the values 

x1 = x   -0.4 . s;  x2 = x  - 0.25 . s; 
x3 = x  + 0.25 . s;  x4 = x  + 0.84 . s, 
 

Table 1. - Basic statistical parameters of the variables under study. 
Variable 
X 

Mean 
x  

Standard deviation 
s 

LTH 7.769 4.896 
SIT 5.044 2.553 
CAM 10.244 4.249 
TCH 4,921 1.094 

 
where the symbol x denotes the value of a random variable under study, x , or s, its selective 
mean, or the standard deviation in the ensemble of healthy subjects (see Table 1). This 
transformation is employed for all variables under study (excepting the variable LTH) as at 
least approximately normal distribution is assumed in them. The variable LTH is, 
nevertheless, relatively well approximatable by log-normal distribution. The degree of 
agreement of the appropriate theoretical distribution with the experimental values can be 
assessed from Graphs 1, 2, 3, 4 (p-value of the pertinent χ 2 – test of good agreement is 
mostly greater than 0.01). For the sake of comparison, also Graphs 5 and 6 are presented, 
which show the degree of agreement of the experimental distribution of the variable LTH with 
the corresponding normal one and the variable CAM with the corresponding distribution 
of χ

2. Test χ 2 of good agreement in the first case is of a small p-value, so the above-
mentioned approximation is out of the question, in the second case of the variable CAM, with 
regard to p-value, the approximation by division of χ 2 would be more suitable (p =   0.13). In 
the case of the variable CAM, we preferred normal distribution. It resulted from the belief that 
approximation by normal distribution is more acceptable for a directly measurable variable. 
Transformation divides the values of each variable under study with an approximately 
identical number (by 20 % of all values) into the individual intervals with the limit points 
according to Table 2. 

As the values of some variables in the “healthy” subjects significantly differed from their 
mean, we considered it useful from the viewpoint of the establishment of the norm to exclude 
several respondents who in at least one of the variable showed values markedly different from 
the mean (e.g., by more than ± 2) from the ensemble of the “healthy” subjects. 

Nevertheless, it was medical evaluation that decided. (It considered possible variability of 
the values of the variables under study in healthy subjects.) The subjects in the ensemble of 
the “healthy” ones who in some variable did not show the measured values between the 
minimal and maximal ones as evaluated by expert determination were excluded from the 
representative ensemble of the “healthy” subjects.  

Table 2 shows the “acceptable” maximal and minimal values which are considered 
possible for the representation of the “healthy” subjects from the medical viewpoint. 
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Therefore subjects 82, 83, 85, 80, 22, and 62 were excluded from the ensemble of the 
“healthy” ones. (They are marked with an asterisk in Table 3a.) 
 

Table 2. - Limits of the individual variables for transformation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable LTH, Distribution Log-normal

Chi-quadrate test = 8.16892, degrees of freedom (d.f.) = 4 (adjusted) ,p = 0.08558

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Categories (upper limits)

0
5

10
15
20
25
30
35

N
um

be
r o

f
ob

se
rv

at
io

ns

 
Graph 1 - Histogram of distribution of values of variable LTH (p ~ 0.09) 

 

Variable SIT, Distribution Normal

Chi-quadrate test = 13.03605, d.f. = 7 (adjusted) , p = 0.07123
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Graph 2 - Histogram of distribution of values of variable SIT (p ~ 0.07) 

 
 
 

 xmin 
-2        0  

x1 
           1 

x2 

              2 
x3 

              3  

x4 
          4 

xmax 
          6 

LTH 2.00 4.15 5.77 7.66 10.64 24.00 
SIT 0.01 2.90 4.41 5.68 7.19 13.77 
CAM 2.71 6.67 9.18 11.30 13.81 24.00 
TCH 3.00 4.00 4.65 5.19 5.84 8.00 
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Variable CAM, Distribution Normal

Chi-quadrate test = 13.16311, d.f. = 5 (adjusted) , p = 0.02190
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Graph 3 - Histogram of distribution of values of variable CAM (p ~ 0.02). 

 
 
 

Variable TCH, Distribution Normal
Chi-quadrat test = 8.61426, d.f. = 5 (adjusted) , p = 0.12548
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Graph 4 - Histogram of distribution of values of variable TCH (p ~ 0.13) 
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Variable LTH, Distribution Normal
Chi-quadrat test = 44.37258, d.f. = 6 (adjusted) , p = 0.00000
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Graph 5 - Histogram of distribution of values of variable LTH – approximation by normal distribution. 

 
 

Variable CAM, Distribution Chi-kvadrate

Chi-quadrate test = 10.97268, d.f. = 6 (adjusted) , p = 0.08922
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Graph 6 - Histogram of distribution of values of variable CAM – approximations by distribition chi- quadrate. 

 
Table 3a presents the values for 95 healthy subjects transformed from the original ones for 

all variables under study into a five-degree scale (according to Table 2). (Original data are 
presented in [1], Table 6). Now let us introduce discrete metric in the set of all arranged 
tetrads of transformed values of the five-point scale 
  
                                      d1(r, t) = maxi ( ii tr − ),                                          (1) 
where r = (r1, r2, r3, r4),  t = (t1, t2, t3, t4),  ri, ti ∈ { }4,...,1,0 , I = 1, 2, 3, 4. 
 

If we mark the symbols r1, r2, … , r95 of the arranged tetrad of transformed values of 
variables LTH, SIT, CAM, and TCH gradually for all healthy subjects, we define on the set 
{r1, r2, … , r95 } matrix D1 by means of  (1) thus: 
 
                                  D1 = (d1(ri, rj)),  i, j = 1, 2, …, 95.                                (2) 
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Matrix D1 is symmetrical and with zeros in the diagonal; the following expression holds 
true for its elements 
                                            0 ≤   d1(ri, r j  ) ≤  4.                                             (3) 
 

The space of all possible tetrads of scores r = (r1, … , r 4) possesses 54 = 625 elements and 
it is expected that not all of the possibilities will appear in the sample under investigation. If 
in some of the more extensive sets of data of the “healthy” subjects nearly all tetrads of 
reduced data under study would be covered by their experimental values, it would not be 
possible inside the above-mentioned set of scale values to separate the set of the “healthy” 
subjects from patients. The cause can be then either incorrect selection of the variables under 
study, the width of the interval of possible values, or too rough discretisation of the selected 
continuous variables. Here only 95 subjects are available in whose group, in addition, there 
can be two subjects equivalent from the viewpoint of metric d1. For reasons of economy, we 
will therefore exclude from the table of healthy subjects the subjects with the result rj, who 
with the fixed i ≠ j have the value d1(ri, rj) = 0; i = 1, 2, … , 95; j = i +1. Of the subjects with 
the mutual value of metric equal to zero, only one has thus remained. 

Let us now compare the reduced set of all healthy subjects Z =  { i1, i2, … , im }with the 
set of all patients N. Prior to it, we will extend the five-level scale of the transformed values 
of variables to further levels. It will be carried out (again only with regard to the ensemble of 
healthy subjects) in such a way that when the measured values in the ensemble of patients will 
be smaller than the minimal value of this variable in the ensemble of healthy subjects, we will 
assign to this value transformed –2 and in case the value of the pertinent variable will be 
greater than the maximum of the value of this variable in the set of the healthy subjects, we 
will assign to it the transformed value equal to 6 (see Table 2). We will thus obtain a set of 
patients N, newly represented by 189 tetrads of values transformed to a seven-degree scale: 
 
                        TN  = { }18921 ,...,, ttt  ,  ti = (ti

1, ti
2, ti

3, ti
4, )                               (4) 

tj
i ∈ { }6,...,1,0,2− , i = 1, 2, …, 189, j = 1, 2, 3, 4. 

Let us calculate all d(r, t), where r = (r1, … , r4) goes through all tetrads of values of the 
pertinent variables of the healthy subjects from Z and t = (t1, … , t4) goes through all tetrads 
of the values of the variables in patients from in N. Let us now discard from the already 
reduced group of healthy subjects Z all subjects who will have for some j (where j goes 
through all patients from N) the value of the metric d1 in the interval 

                                                0 ≤  d1(ri, tj) ≤  1,  i ∈Z.                                           (5) 
If there is a new, hitherto not included subject A with the tetrad of the originally found 

values xA = (xA1, xA2, xA3, xA4 ) = (LTHA, SITA, CAMA, TCHA), we transform his or 
her tetrad of measurements xA according to Table 2 to the transformed values rA = (rA1 , …, 
rA4). Then we take the reduced repertory of healthy subjects and step by step determine the 
values d1(rA, ri), I ∈  Z. If there holds true for some i that 0 ≤ d1(rA, ri) ≤  1, we include the 
subject into the healthy ones. If the subject is included into the healthy ones, we examine 
whether in the patients from N there is at least one, e.g., the j-th, with results represented by 
the tetrad tj of the character that 
 

0 ≤  d1(rA, tj) ≤  1,  j = 1, 2, …, 189. 
 

If it is so, we include the subject into the group of patients. Otherwise, the patient is 
unclassified.  
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As d1 is metric, for each healthy subject of the reduced group Z with the values of the 
tetrad of transformed measurements rZ, for each patient of N with the above-mentioned tetrad 
rN, and for each of the unclassified subjects A with the tetrad rA , the following inequalities 
hold true (with regard to (5)) 
 

                    2 ≤  d1(rZ, rN) ≤  d1(rA, rZ) + d1(rA, rN).                                     (6) 
 
If then 0 ≤ d1(rA, rZ) ≤ 1, d1(rA, rN) must be equal to at least 1. 
 When tightening up condition (5) to the form 
 
                                            0 ≤  d1(ri, tj) ≤  2,  i∈ Z,   j∈ N                                    (7) 
 
then (6) would be changed into the form  
 
                                                 3 ≤  d1(rZ, rN) ≤  d1(rA, rZ) + d1(rA, rN)                                 (8) 
 
and if 0 ≤ d1(rA, rZ) ≤ 1, then d1(rA, rN) must be at least 2. 

This consideration means that in the first case some subject can fulfil the condition for the 
inclusion both in the healthy subjects and in patients. But in the second case every subject 
classified as a healthy one cannot fulfil the condition of inclusion in patients. 

The decision about the classification of the patient as healthy in the first case would 
therefore deserve an evaluation using the quantitative index of certainty of correct 
classification. 

Inclusion of the subject A into the “healthy” subjects under the condition 
  

                                0 ≤  d1(rA, rz) ≤   1, z ∈   Z,                                           (9) 
 
can be evaluated by the measure of certainty under the presumption that the set of the 
“healthy” subjects in the original values of variables can be represented as a defined region 
(characteristic of the healthy subjects) and each subject is the “healthier”, the “further” his or 
her data are from the limit values of the “healthy” subjects towards the “centre” of this region; 
e.g., a subject is the “healthier”, the larger the radius of the “circle” with the centre given by 
the coordinates of the healthy subject, containing only the values of the healthy ones, is. (The 
“circle” Ka,ρ  with the radius ρ and the centre rA in the metric space (M, d1) is 
 
                                       Ka,ρ = { }.),(; 1 ρ≤∈ rrdMr A  
 

To each “healthy” subject of z ∈ Z, represented by the pertinent tetrad of the values of the 
transformed scale rz, the weight v(r2) is assigned in the form 

                         v(rz) = 
)(
)(

Zcard
Icard Z ,  v(rZ) ∈ 1;

)(
1

Zcard
,                               (10) 

 
where Iz = {j ∈ Z; d1(rz, rj  ≤ 1}; the symbol card(M) means the number of the elements of the 
set M. Then by the measure of certainty of the inclusion of the subject A into the “healthy” 
ones we understand the number JA ∈ 1;0 , which is derived from (11): 
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        0, when z0 ∈ Z does not exist, so that d1(rz0, rA ) ≤ 1, 
     JA =  maxz Z∈ { }1),();( ≤AZz rrdrv ;                                                                            (11)    

the greater JA, the higher the certainty of the inclusion of subject A into the healthy ones. 
The values of indices (10) and (11) depend on the reduced sample of the “healthy“ ones. 

The more and in greater detail (i.e., when the transformed scale has more levels in each 
variable) this sample “covers” possible variability of the healthy population, the more reliable 
the derived measure of certainty of the pertinent decision is. 

In Table 3b, each healthy subject z ∈ Z with the diagnosis rz is assigned the weight v (rz) 
according to (10). 

Now let us have the subject A with the diagnosis, e.g., rA = (4,2,2,3). Let us calculate all 
d1(rA, rz), z ∈ Z. We see that, e.g., d1(rA, r15) = 0. The subject A is then included into the 
healthy ones with the weight v(r15) = 0.099 (see Table 3b). 

Besides metric (1), which is shown here as “very strict”, in the space of all tetrads of 
transformed values we can introduce also metric (12): 

                                               dp
2 (r, t) = ( pp

i
ii tr

1

)∑ − ,                                     (12)                      

r =  (r1, r2, r3, r4), t = (t1, t2, t3, t4), where ri, ti ∈ {–2,0,1,…,6} , i = 1,2,3,4, p is a 
random number  p ≥ 1. (A suitable selection of p makes it possible to change the metric, for p 
= 2 the Euclidean metric is selected.) 

We can proceed in a similar way, i.e., we will first reduce the number of the “healthy” ones 
Z (represented by the tetrads of discrete transformed values according to Table 1) in such a 
way that only those subjects will remain who differ from each other in metric (12). Then, by 
comparing with the ensemble of patients N , we will discard from the ensemble of the 
“healthy” ones Z those subjects with diagnosis rZ, for whom there exists in the ensemble of 
patients at least one with the diagnosis t of such a character that 

                                                     0 ≤  dp
2 (rZ, t) ≤  1.                                           (13) 

 
Then we declare as “healthy” the subject A with the diagnosis rA, which for some z ∈ Z 

possesses the value of metric dp2, fulfilling the condition 
                                                      0 ≤  dp

2 (rz, rA) ≤  1.                                         (14) 
 

The measure of certainty JA of this decision is again determined according (11), where v 

(rz) for z ∈ Z is determined from (10), where, however, IZ = { }.1),(; 2 =∈ jzp rrdZj . 
Note: For the reference set of patients A the measure of certainty can be constructed 

similarly by including the subject into patients (when dp2(rz ,rA) >1 for all z ∈ Z). 
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Table 3a. - Transformed values of the group of the “healthy” subjects. 
Sample LTH SIT CAM TCH  Sample LTH SIT CAM TCH 
1 1 3 2 0  31 4 1 1 2 
2 3 3 1 3  32 4 4 4 3 
3 3 4 4 3  33 4 2 3 2 
4 2 4 4 2  34 1 2 2 0 
5 0 4 3 0  35 2 1 0 1 
6 2 4 4 3  36 1 2 3 1 
7 2 4 2 4  37 1 0 0 1 
8 4 3 2 3  38 0 1 0 0 
9 2 3 3 0  39 3 1 2 3 
10 1 3 2 0  40 0 1 0 0 
11 1 3 4 1  41 2 1 1 2 
12 2 4 4 2  42 2 3 3 3 
13 1 1 2 0  43 3 2 1 0 
14 3 3 3 1  44 1 3 3 2 
15 4 2 2 3  45 2 4 4 3 
16 3 0 0 0  46 1 1 2 1 
17 1 4 4 1  47 2 3 3 3 
18 2 1 2 2  48 2 0 0 1 
19 4 2 2 3  49 3 1 0 3 
20 4 4 3 3  50 2 1 1 2 
21 3 3 3 1  51 1 2 2 4 
22* 1 1 1 0  52 2 1 2 4 
23 4 3 2 1  53 2 1 0 3 
24 2 2 2 0  54 1 3 1 4 
25 3 3 4 0  55 1 1 0 2 
26 3 3 3 1  56 0 2 1 4 
27 2 2 3 0  57 0 0 0 2 
28 1 1 3 0  58 1 2 1 3 
29 4 0 0 0  59 1 1 0 2 
30 2 3 3 1  60 3 1 0 2 

 
Sample LTH SIT CAM TCH  Sample LTH SIT CAM TCH 
61 0 1 0 1  81 3 0 0 2 
62* 0 3 2 4  82* 0 0 2 2 
63 2 1 1 2  83* 4 0 2 0 
64 3 3 3 4  84 4 2 2 1 
65 2 2 3 4  85* 4 3 3 3 
66 1 2 3 3  86 2 1 2 3 
67 3 2 4 2  87 0 2 3 3 
68 1 2 2 2  88 2 0 1 3 
69 1 3 3 2  89 4 0 0 4 
70 2 0 0 2  90 4 0 0 1 
71 0 2 1 3  91 2 2 4 2 
72 0 3 2 4  92 3 0 0 0 
73 2 3 3 4  93 1 2 3 0 
74 2 0 0 0  94 0 0 1 0 
75 0 2 2 4  95 2 3 4 3 
76 2 1 0 1  96 0 3 4 3 
77 1 0 1 0  97 1 0 3 1 
78 0 1 2 1  98 1 0 1 3 
79 3 3 3 3  99 4 0 1 2 
80* 4 4 4 4  100 3 1 1 3 
      101 1 3 3 3 
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Table 3b - Each healthy subject from z ∈ Z is assigned the weight v(rz). 
z 
v(rz) 
card(IZ)) 

1 
0.089 
9 

2 
0.04 
4 

3 
0.129 
13 

4 
0.158 
16 

5 
0.04 
4 

6 
0.109 
11 

7 
0.079 
8 

8 
0.079 
8 

9 
0.149 
15 

10 
0.089 
9 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

11 
0.119 
12 
 

12 
0.149 
15 

13 
0.119 
12 

14 
0.139 
14 

15 
0.099 
10 

16 
0.069 
7 

17 
0.079 
8 

18 
0.139 
14 

19 
0.099 
10 

20 
0.059 
6 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

21 
0.139 
14 

22* 
0.149 
15 

23 
0.059 
6 

24 
0.158 
16 

25 
0.069 
7 

26 
0.139 
14 

27 
0.158 
16 

28 
0.089 
9 

29 
0.003 
3 

30 
0.208 
21 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

31 
0.099 
10 

32 
0.005 
5 

33 
0.119 
12 

34 
0.119 
12 

35 
0.168 
17 

36 
0.168 
17 

37 
0.168 
17 

38 
0.059 
6 

39 
0.139 
14 

40 
0.059 
6 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

41 
0.218 
22 

42 
0.188 
19 

43 
0.05 
5 

44 
0.168 
17 

45 
0.119 
12 

46 
0.158 
16 

47 
0.188 
19 

48 
0.158 
16 

49 
0.119 
12 

50 
0.218 
22 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

51 
0.158 
16 

52 
0.089 
9 

53 
0.129 
13 

54 
0.079 
8 

55 
0.158 
16 

56 
0.069 
7 

57 
0.05 
5 

58 
0.168 
17 

59 
0.158 
16 

60 
0.149 
15 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

61 
0.089 
9 

62* 
0.099 
10 

63 
0.218 
22 

64 
0.168 
17 

65 
0.119 
12 

66 
0.188 
19 

67 
0.109 
11 

68 
0.178 
18 

69 
0.168 
17 

70 
0.158 
16 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

71 
0.099 
10 

72 
0.099 
10 

73 
0.129 
13 

74 
0.079 
8 

75 
0.099 
10 

76 
0.168 
17 

77 
0.129 
13 

78 
0.109 
11 

79 
0.198 
20 

80* 
0.059 
6 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

81 
0.149 
15 

82* 
0.04 
4 

83* 
0 
0 

84 
0.069 
7 

85* 
0.099 
10 

86 
0.139 
14 

87 
0.099 
10 

88 
0.158 
16 

89 
0.02 
2 

90 
0.069 
7 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

91 
0.139 
14 

92 
0.069 
7 

93 
0.119 
12 

94 
0.089 
9 

95 
0.149 
15 

96 
0.05 
5 

97 
0.05 
5 

98 
0.129 
13 

99 
0.069 
7 

100 
0.178 
18 

z 
v(rz) 
card(IZ)) 

101 
0.198 
20 

         

 
3 Conclusion 

We have demonstrated mathematical model (and therefore necessarily formalized method) 
which under different conditions analyzed a set of measurements of several variables 
simultaneously. The analysis aimed to find the relation between the variables under study and 
the variable categorial Y characterizing the condition of a statistical unit (a respondent). The 
variable Y was categorized into two levels – “healthy” (Y = 1) or “ill” (Y = 0).  
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MODELOVÁNÍ VÝVOJE HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU 
POMOCÍ DOPŘEDNÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ 

Ivan Šeda, Vladimír Olej 
     Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice 

Abstract: The paper presents the possibility of the design of feed-forward neural networks 
with pre-processing inputs with learning algoritm Back-propagation in predicting of gross 
domestic product development. For design models are exploited index of leading economic 
indicators and diffusive index of leading economic indicators as a representative of leading 
indexes which enabled predicting break-even points. 
Key words: Gross domestic product, feed-forward neural networks, back-propagation, index 
of leading economic indicators, diffusive index of leading economic indicators 

1 Úvod 
Neuronové sítě (NS) [4] nabízejí v oblasti predikce ekonomických proměnných možnou 

alternativu k ekonometrickým metodám. Jejich nespornou výhodou je schopnost učení s 
učitelem  a analýza rozsáhlých množin dat. Hrubý domácí produkt (HDP) [2, 3, 13] je 
základním národohospodářským agregátem jenž představuje makroekonomický výstup dané 
země. Je definován jako hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných uvnitř 
země během daného období. Velikost HDP a jeho změna v čase poskytují základní informace 
o ekonomické úrovni a výkonnosti země. Celkový HDP představuje ekonomickou sílu dané 
země.  

Ve druhé  části článku jsou popsány ekonometrické modely vývoje HDP, index vedoucích 
ekonomických indikátorů (IVEI) [9] a jeho difúzní index vedoucích ekonomických indikátorů 
(DIVEI) včetně vyrovnání trendové složky v časových řadách těchto indexů pomocí 
adaptivních přístupů. Ve třetí části je  návrh modelu vývoje HDP pomocí dopředných 
neuronových sítí, jenž jsou učeny algoritmem Back-propagation. Čtvrtá část obsahuje analýzu 
navrhnutého modelu pro predikci HDP a výsledky odchylek. V poslední části je souhrn tohoto 
článku.  

2 Modely vývoje hrubého domácího produktu 
Moderní ekonometrie umožňuje konstrukci a testování široké škály modelů reálných 

vztahů. V oblasti predikce ekonomických proměnných jsou nejčastěji používané modely 
založené na těchto metodách [Spěv99]: 

• metoda extrapolace časových řad, 
• ekonometrické modely, 
• metoda scénářů, 
• reflexivní a intuitivní metody, 
• expertní metody. 
V ekonomické praxi existují modely pro predikci makroekonomických veličin, které 

sestavují důležité národní a nadnárodní instituce a organizace [9]. Těmito modely (pro HDP 
USA) jsou například model predikce OECD nebo model Federální rezervní banky San 
Francisco (FRBSF). Predikce OECD tvoří konzistentní časovou řadu, umožňující objektivní 
komparaci přesnosti modelu v čase. Studie o tomto modelu uvádějí [9], že predikované 
hodnoty OECD jsou co do velikosti i směru porovnatelné s predikcemi podobných institucí, 
např. Mezinárodního měnového fondu. Výsledný predikovaný vývoj HDP je v modelu 
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FRBSF určován jako řetězec vážených ukazatelů, které mají vliv na budoucí vývoj HDP. Jsou 
to výše zaměstnanosti, průmyslová výroba, maloobchodní prodeje a HDP za tři předchozí 
období. Výsledky tohoto modelu jsou v porovnání s modelem OECD horší z důvodů nižší 
komplexnosti struktury modelu. Existující modely predikce vývoje HDP používají různé 
formulace vztahů a různé metody odhadů   parametrů, což způsobuje různou míru jejich 
přesnosti. Přesnost predikce pro všechny typy modelů lze měřit pomocí střední chyby ε, 
střední absolutní chyby σ a střední kvadratické odchylky δ. 

Ekonomické ukazatele [6] lze obecně rozdělit do tří skupin podle načasování bodů zvratu 
v jejich časový řadách ve vztahu k referenční řadě, která charakterizuje skutečný výskyt bodu 
zvratu. Nejsledovanější jsou předstihové ukazatele (např. IVEI), které umožňují předvídání a 
prognózování bodů zvratu. V časový řadách těchto ukazatelů se projevuje bod zvratu 
s určitým časovým předstihem před jeho výskytem v referenční řadě. Vedle předstihových 
ukazatelů jsou z hlediska načasování (ve vztahu ke skutečnému bodu zvratu) rozlišovány ještě 
souběžné ukazatele a zaostávající ukazatele. 

Index vedoucích ekonomických indikátorů [9, 6] patří do skupiny agregátních ukazatelů. 
Je definován jako vážený aritmetický průměr 10 ekonomických proměnných, o kterých je 
známé, že vedou ekonomický cyklus a že jsou procyklické, předstihové. To znamená, že 
změny v jejich trendu nastávají před změnami v trendu agregátní ekonomické aktivity a to 
ve stejném směru. Těmito ekonomickými proměnnými jsou: 

• průměrný týdenní počet odpracovaných hodin ve zpracovatelském průmyslu, 
• průměrný týdenní počet nových nároků na čerpání pojištění v nezaměstnanosti, 
• hodnota nových objednávek zpracovatelů na spotřební produkty a materiály, 
• rychlost dodavatelů (podíl zpracovatelů hlásících zpomalení dodávek), 
• nové objednávky zpracovatelů na civilní kapitálové statky, 
• počet stavebních povolení na nové soukromé bytové jednotky, 
• ceny akcií podle indexu Standard´s & Poors 500 Common Stocks, 
• peněžní zásoba (agregát M2), 
• rozpětí úrokových sazeb (rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými 

sazbami), 
• index spotřebitelských očekávání. 
K IVEI existuje difúzní IVEI, který měří jaké procento z ekonomických proměnných 

zahrnutých v IVEI klesá a jaké roste, tedy jaká proporce ekonomických proměnných již 
naznačuje změnu trendu ekonomického růstu. 

Na modelování predikce vývoje HDP je možné použít indexy IVEI i DIVEI [11]. Oba 
indexy jsou v praxi používané na predikci recese. Spojením těchto dvou indexů vzniká 
spolehlivý signál recese. Předpokládá se, že recese nastane, když průměrná míra růstu IVEI 
klesne pod 2% a zároveň hodnota DIVEI klesne pod kritickou hodnotu 0.5.  Vývoj IVEI 
a DIVEI je znázorněn na obr. 1 a obr. 2. 

Provádění dekompozice časové řady je motivováno nadějí, že se v jednotlivých složkách 
rozkladu snáze podaří identifikovat pravidelné chování řady než v původní nerozložené řadě. 
Časovou řadu [5] lze pomocí klasického modelu dekomponovat na trendovou, sezónní, 
cyklickou a náhodnou složku. 
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Obr. 1: Vývoj IVEI v letech 1965 - 1995 
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Obr. 2: Vývoj DIVEI v letech 1965 - 1995 
 

Trendová složka [1] odráží dlouhodobé změny v průměrném chování časové řady a lze ji 
modelovat pomocí adaptivních přístupů. Výhodou těchto přístupů je schopnost pracovat 
s trendovými složkami, které mění v čase globálně svůj charakter, takže pro popis nelze 
použít žádnou matematickou křivku s neměnnými parametry. Mezi adaptivní přístupy 
k vyrovnání trendové složky se řadí různé varianty klouzavých průměrů [1] (jednoduché, 
vážené, trojúhelníkové atd.), exponenciální vyrovnávání [5] a robustní klouzavé průměry [7]. 
Trendové složky IVEI i DIVEI byly vyrovnány pomocí sedmiměsíčního klouzavého průměru 
(7KP), sedmiměsíčního váženého klouzavého průměru (7VKP), sedmiměsíčního 
trojúhelníkového klouzavého průměru (7TKP) a sedmiměsíčního klouzavého mediánu 
(7KM). Dále byly vyrovnány pomocí šestiměsíčního centrovaného klouzavého průměru a 
jednoduchého exponenciálního vyrovnávání s parametrem α=0.2 [1]. Příklad vyrovnání 
trendové složky IVEI i DIVEI pomocí 7KM je uveden na obr. 3 a obr. 4. 
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Obr. 3: Vývoj IVEI v letech 1965 - 1995 vyrovnaný pomocí 7KM 
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Obr. 4: Vývoj DIVEI v letech 1965 - 1995 vyrovnaný pomocí 7KM 

 

3 Návrh modelu na predikci hrubého domácího produktu 

Do navrženého modelu vstupují dva indexy, IVEI a DIVEI. Trendové složky v jejich 
časových řadách jsou následně vyrovnány pomocí adaptivních metod uvedených v předchozí 
části. Vybraná část takto předzpracovaných časových řad tvoří vstupy do dopředné NS, 
jejichž výstupem je predikce HDP v čase t + Δt. Změnu výsledku modelu přináší změna 
struktury dopředné NS. Model na predikci HDP je znázorněn na obr. 5. 

Neuronové sítě s dopředným šířením signálu jsou acyklickým typem sítí [8], nikdy v nich 
nevzniká zpětnovazební smyčka. V modelu na predikci HDP jsou využity tyto typy sítí s tím, 
že vstupní vektor je tvořen hodnotami vyrovnaných časových řad pro IVEI a DIVEI. Výstup 
dopředné neuronové sítě je možné vyjádřit takto [9]  

∑ ∑
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kde: - Y  je výstup neuronové sítě, 
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- α  je vektor vah mezi neurony ve skryté vrstvě a výstupním neuronem, 
 - β  je vektor vah synapsí mezi vstupními neurony a neurony ve skryté vrstvě, 
 -  k  je index neuronu ve skryté vrstvě, 
 -  d  je aktivační funkce, 
 -  j  je index vstupního neuronu, 
 - X  je vstupní vektor neuronové sítě. 

 

 

Obr. 5: Model na predikci HDP 
 

Na obr. 6 je uvedena struktura dopředné NS s jednou skrytou vrstvou, kde X jsou vstupní 
vektory a Y je výstupní neuron. 

 

Obr. 6: Dopředná neuronová síť 
 

V procesu učení dopředné NS se využívá  učící algoritmus zpětného šíření chyby Back-
propagation [8], jenž se skládá ze tří hlavních etap. První etapou je dopředné šíření vstupního 
signálu učícího vzoru skrz všechny vrstvy NS. Predikovaná hodnota, výstup z NS, se 
porovnává se skutečnou hodnotou. Rozdíl mezi těmito hodnotami, chyba, se ve druhé etapě 
zpětně šíří. Ve třetí etapě se upravují hodnoty vah synapsí tak, aby došlo k minimalizaci 
chyby NS.   Zobrazení chyby ε během trénování a testování NS je uvedeno na obr. 7.  
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Obr. 7: Zobrazení ε pro trénovací a testovací množinu. 

 
4 Analýza výsledků 

Navržené modely dopředných neuronových sítí byly trénovány na historických datech z let 
1965 – 1980 a  testovány na datech z let 1980 – 1995. Na obr. 8 je znázorněn vývoj růstu 
HDP a predikovaný vývoj růstu HDP (tučně). 
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Obr. 8: Predikce čtvrtletního růstu HDP 

 
Střední chyby ε a střední kvadratické odchylky δ pro jednotlivé navržené modely včetně 

počtu cyklů, které jsou potřebné k natrénování daných modelů uvádí tab. 1. Hodnota 
indikátoru δ poukazuje na existenci několika velkých individuálních chyb v predikci. Název 
modelu vypovídá o jeho struktuře, počtu neuronů v jednotlivých vrstvách. Z tab. 1 vyplývá, 
že snižováním počtu neuronů ve vstupní a skryté vrstvě vede ke snižování ε a δ. Neuronová 
síť s malým počtem neuronů však není schopna zachytit veškeré závislosti ve vstupních 
datech. Počet neuronů je třeba pečlivě volit. 
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Problematická je predikční schopnost [10] IVEI a DIVEI v letech 1981, 1982 a 1991, kdy 
došlo k jasnému signálu recese až na začátku samotné recese, a v roce 1966, kdy došlo 
k falešnému signálu recese. 

Tab. 1: Výsledky modelů 
Model ε δ Počet cyklů 
12-11-1 0.9896 0.9948 200  
12-9-1 0.5372 0.7329 150  
12-7-1 0.3646 0.6038 100 
12-5-1 0.2962 0.5442 50 
12-13-1 5.6480 2.3766 350 
10-9-1 0.4087 0.6393 125 
10-7-1 0.3095 0.5564 75 
10-5-1 0.2464 0.4964 50 
10-3-1 0.2023 0.4498 25 
8-7-1 0.2845 0.5334 75 
8-5-1 0.2394 0.4892 45 
8-3-1 0.2055 0.4533 25 

 
Recese [10] v letech 1981-82 byla spojena s restriktivní monetární politikou nejen v USA, 

ale také v zemích s nimiž obchoduje. Index IVEI však nebere do úvahy ekonomické 
proměnné charakterizující vývoj v zahraničí. Recese v roce 1991 souvisela s náhlým 
poklesem poptávky domácností. Ekonomické proměnné zachycující změny v agregátní 
poptávce jsou v IVEI velmi málo zastoupené.   

5 Závěr 
Článek je zaměřen na ukázku možnosti použití dopředných NS na modelování vývoje 

HDP. Obsahuje návrh modelu na predikci vývoje HDP sestávající se z předzpracování 
časových řad indexů IVEI a DIVEI, které následně vstupují do NS jejichž výstupem je 
predikovaná hodnota HDP v čase t+Δt. Výsledky navrženého modelu jsou reprezentovány 
z hlediska minimalizace střední kvadratické odchylky s ohledem na počty neuronů 
ve vstupních a skrytých vrstvách v NS.  
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CURRENT APPROACHES TO DATA MODELING 

Stanislava Šimonová, Jan Lešák, Martin Kalhous, Martin Vávra 
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Abstract: The information systems are most often realised by means of database software. 
The database systems make increased demands on users which have to know the data model 
principles. There is a question which form of the modelling approach and which software 
modelling tool should be selected by a user / manager - whether a standard data modelling 
approach or a object approach. This contribution summarizes some results of the University 
of Pardubice projects FG462024 and PR461006, which the students FES were involved in. 
Key words: data modelling, database system, abstract programming, standard data modelling, 
object approach  

1 Correct data, correct program 
The information system is a necessary base of any company or any institution. Most users 

automatically suppose that the information system contains correct data – without thinking 
about the actual meaning of this term, i.e. what criteria the requirement for correctness should 
meet. And it is just the fact that the meaning of the term correct data is not understood that 
results in an incorrect approach while the information system is being designed. The correct 
data is therefore such data that has been prepared in accordance with the principles of the data 
model concerned, mostly in accordance with the relational data model principles [4] [5]. Such 
data shows the minimum redundancy and is consistent.  

Similarly is possible to characterise the term correct program. It should be pointed out that 
the incorrect program does not mean that its results are mistakes. Even an incorrect program 
may currently provide correct results but it means a danger in the future. The incorrect 
program is not transparent, uses unusual solutions that are not precisely documented. The 
danger of such program occurs with any requirement for a change; then the non-transparent 
relations and unusual solutions will cause mistakes without any doubt. Special unusual 
program solutions are also purposeless in essence as the company reality is in fact usual and 
consists of typical situations – products are made and sold, documents are issued, goods are 
released from the warehouse, etc. The correct program is based on an analysed data model, 
uses usual transparent solutions, makes use of patterns [3] and there is always a perfect 
documentation accompanying it. 

2 The data modelling process 
The data modelling process is a process leading from the first proposal of the future 

information system to implementation in a certain program environment. The basic modelling 
principle is that a system model is created before the system itself is formed [1]. Different 
methods and procedures are defined for data modelling. The current trends bring greater 
demands on the modelling techniques, which may be referred to as the abstract programming. 
The analytical modelling is really a kind of programming although on an abstract level in 
a pseudo-code (the pseudo-code being firstly the structured text, and secondly own UML 
diagrams).  

There grew up basic model theory principles in the development of databases. First 
principle group supports a creation of certain pure models which decreases a possibility of 
anomaly origination in the data sets. There are defined special data integrity limitation and 
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optimization. Second principle group is focused on universality for similar systems. Another 
principle group increases immunity against supposed changes. Database model system differs 
data modeling (belongs to regular procedures), object programming (UML is a trend) and 
object-relational access [2]. 

Our aim was both to find out user-friendly diagram notation of data modelling (with stress 
to relational database system) and to test software tools suitable for educational usage. 

3 Diagrams for database modelling 
The graphic way of express, mostly represented in form of diagrams, is used for better 

understanding and work with basic objects and their relationships. The well-arranged 
orientation given reality is graphic entry. The most frequent diagram is ER diagram (entity 
relationship diagram), it always determines the basic constructs, i.e. entities and their mutual 
relationships. An entity is a distinguishable object of the real world (within the company 
aspect being analysed), this is capable of independent existence and may be unambiguously 
distinguished from the other entities. The ER diagram is used in different variants and 
notations. 

Current modelling approaches are enriched with an object viewpoint. For the purposes of 
this paper we will simplify the object viewpoint to the statement that the object viewpoint is 
based on objects and patterns. The object is a certain relatively independent component with 
its own functionality. The pattern means a well-tried procedure that is to be applied again, it is 
a typical re-use principle if any patterns exist, i.e. well tried procedures defined by someone 
(on the level of an analysis or proposal or implementation), then our solution is well 
comprehensible for the others (because they also know patterns). The unified modelling 
language (UML) is most often used for analytical modelling. This language does not relate to 
any specific methodology or a life cycle; may also be used for an analysis and proposal of the 
information system that is to be realised in the relational database system. 

There is a whole series of forms of graphic entry and every one of them has their positives 
and negatives. Every notation has variously subtle philosophy, some is building on the basis 
of other, some be focusing only on terms in terms of diagrams. The important is to choose a 
uniform way of the graphic explanation and use our selected notation. We have focused to 
integrity rules, it means cardinality and partiality. 

Chen notation 
Let’s focus on the Chen notation first, which is the oldest way of graphic entry. This 

diagram style is quite space exacting, so we usually don’t use this notations to construct 
databases, but it is mostly used in study materials. The intelligibility is an advantage of this 
notation. The basic scheme of Chen notation is on picture.  
 

 
Fig. 1: Chen notation 

 
Oblongs represent entities, single entity attribute is in ellipsis and entities relationships are 

presented as diamond. There are integrity limits called cardinality, which is used for every 
relationship type, presented as C in scheme. Here they may come three cases of relationship, 
1:1, 1:N, M:N. 

Entity_1 Relation-
ship 
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Attribute_11 
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The problem of this basic diagram is to distinguish the partiality of relationship; it means 
obligatory (total) or optional (partial) relationship participation. The solution can be that the 
line is doubled if the participation is total. 

MIN MAX notation 
So-called MIN MAX notation is used to distinguish an obligatory and optional 

membership. This notation is used both in standard approach and in object-oriented models. 
We want to refer about MIN-MAX notation which uses an ER diagrams and engage just 
a graphic explanation of integrity limits. As referred, the basic Chen scheme omits partiality, 
we solved the problem by adding this notation and it will already compensate cardinality 
distinguishing obligatory and optional membership. So it is not a new form of graphic 
explanation, but it is just extending of known model. The MIN explains a minimal count 
entities occurrence and has 0 value (optional membership), 1 (obligatory membership). The 
MAX explains maximum count entities occurrence and has value 1 (max one occurrence), N 
or M (more occurrence).Simple example on drawing 2. 
 

 
Fig. 2: Min Max notation 

 
This form of graphics explanation is testified for his simplicity. In the standard approach 

the level of the standard model is not burdened with technology. It means that the analyst 
does not think about the technology (in our case a relational database system is dealt with) 
and about its possibilities and limitations. The manager-analyst has the main task which may 
be named – with a little exaggeration – as “to find out and not to forget anything”. Therefore 
the important thing is to find and identify everything in company aspects for the future 
information system (to describe in text and show by means of diagrams). Other following 
steps are then carried out by IT specialists (designers, programmers), who transform the 
analytical model into a relational data model. Anomalies in created proposed relations are 
subsequently removed by specialists through the normalisation process. 

UML notation 
As next important notation, which we’d like to dedicated is an UML notation - most 

extended and most elaborated one. It deals with unified programming language, which unite 
standards notation and object notations of many more. By uniting these object-oriented 
notation UML allows the basic for standard in a domain of object oriented analysis and 
proposals made upon the specialist experiences. UML is trying to use graphic syntax from 
different sources, because this notation is already experienced and there is no reason to 
change it. UML models can dependent on implementation platform or independence. One of 
the importances of UML is its independence on methodologies. Maybe it is reason for wide 
extend as an implementation language. The whole programming language is made upon 
a three elements: objects, relations and diagrams.  

The great priority of UML language and UML diagrams is existence of extendable 
standard, the support of all evolutionary application cycle, or another system and great 
support of all different applications. But there is necessary preparation to manage UML. 
There are different programs to build schemes, which may a little change or combine a single 
marks. It means that some notations are quite same, but they can be different in some details. 
The important thing is to choose one notation and use it in all constructions. 

1,N 0,1 
Entity_2 Entity_1 Relation-

ship 
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In the object approach, the requirements for the user-analyst are considerably higher. He 
must be informed in great details about rules for creation of selected diagrams within UML, 
therefore he must know their syntax. He must also take into account the technology used and 
first of all he must proceed with the knowledge that in fact already now, in the stage of 
analysis) he creates an information system. In other words, the user-analyst participates in 
programming. The analytical modelling may be characterised by saying that it is abstract 
programming in a pseudo-code (the pseudo-code being firstly the structured text, and 
secondly own UML diagrams).  

4 Software tools 
There are more software tools for data modelling. Our aim was to test various tools 

suitable for the users’ first steps in data modelling as well as for educational usage. It means 
we have focused to test of trial demo versions available on internet.  
SmartDraw [10]: 

• Description: The SmartDraw Suite Edition helps you draw professional flowcharts, 
org charts, Gantt charts, mechanical and software diagrams, floor plans, and calendars 
- any kind of business drawing, chart or E-R diagram-in just a few minutes. The 
SmartDraw Suite Edition includes more than 63,000 ready - made graphics and 
templates, wizards for creating your drawings, automatic chart builders, and so much 
more. SmartDraw provides immediate benefits to both individual users and entire 
organizations. 

• License: Trial version. Restrictions of trial version - program is full functional only for 
7 days. 

• Our evaluation: program seems to be very simple for use, but the restriction of trial 
version makes this program unusable for creating school documents, so we cannot 
recommend. 

Case/4/0 [7]:  

• Description: Case/4/0 is a tool for software analysis and design, data modeling and 
data warehousing. Case/4/0 supports modeling the functions, data and behavior of an 
application system through the use of function structures, information flows, state 
diagrams, ER models, data structures, data elements, relational models, module 
structures and type structures. The tool automatically generates code in C/C++, 
COBOL, PL/1, Java and Visual Basic from the model, as well as database definitions 
for relational databases. Already existing applications can easily be read into case/4/0 
via reverse engineering. With its central repository, the tool ensures the consistency of 
all of the results at all times – code and model are always in sync.  

• The most important features: Graphic tools for system analysis, system design and 
enterprise data modeling; Screen design and interface prototyping for the graphic 
design of user interfaces and the definition of application scenarios with the dynamic 
animation of information flows; Code generation for processing; Reverse engineering 
of databases and source code for SQL and COBOL; Integrated version management of 
individual results and consistent configuration of results; Generation of user-specific 
reports and individual evaluations for MS Word and HTML; Public COM interface for 
the integration with other tools and user-specific code generation via code scripting; 
Import/export interface for exchanging development results in distributed projects; 
Definition of state-dependent access rights to results for users and/or groups.  

• License: Demo version.  
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• Restrictions of demo version: The following commands from the main menu's 
"System" menu are not supported in the demo version - System/Backup, 
System/Restore, System/Import and System/Export. Additionally, neither multi-user 
operation nor the creation of versions or configurations is possible in the demo 
version. The total number of diagrams and other elements which can be created in the 
demo version is also limited. Whereas the full version of case/4/0 does not limit the 
number of elements which can be created (aside from limitations resulting from a lack 
of system resources), the demo version does set some limits, which vary according to 
element type. If you reach such a limit, case/4/0 will show you a message box. 

• Our evaluation: This program has no time limitations, but number of diagrams and 
other elements which can be created is 11. This program seems to be usable for 
creating school documents. Creating of diagrams is quite easy. 

CaseStudio [8]: 

• Description: This software is for all developers, database designers and for all who 
want to create and maintain their database structures. Key features include Entity 
relationship diagrams, support for various databases, generation of SQL (DDL) 
scripts, reverse engineering, generation of detailed HTML and RTF documentation, 
data Flow Diagrams, export into XML format etc. 

• ER diagrams: Using the graphically very well arranged Entity Relationship Diagrams 
you can create and maintain your database structures. In your models you will have all 
the entities, attributes, domains, primary keys, foreign keys, constraints, relationships, 
indexes, descriptions, notes and other physical and logical data, laid-out in 
a transparent order. 

• License: Shareware. Restrictions of shareware - not possible to save model with more 
than 6 entities. 

• Our evaluation: In this program you can try all features. Classes, attributes and 
relations can be named according to users need. Czech language is not supported in 
names of entities and relations. Creating of diagrams is more difficult than in case/4/0. 

ArgoUML [6]: 

• Description: ArgoUML is a UML diagramming application written in Java and 
released under the open source BSD License. By virtue of being a Java application, it 
is available on any platform supported by Java. Software Development Magazine 
gives annual awards to popular software development tools in various categories. In 
2003 ArgoUML was a finalist in the "Design and Analysis Tools" category. It 
received a runner-up award, beating many commercial tools. ArgoUML includes 
support for all standard UML 1.4 diagrams and is available in ten languages. 

• Weaknesses: Models sometimes cannot be re-opened. Incrementally save-as-copy. 
Import/Export to Java. No self-calls in sequence diagrams. Must select a class to 
create a sequence diagram. 

• Our evaluation: Program seems to be suitable for needs of education. Classes, 
attributes and relations can be named according to users need and the number of them 
is not limited. Program is quite tabular. The installation package has less than 7MB so 
it is easy downloadable. In problematic situation user can also download the Argo 
UML manual on the same pages as main program (http://argouml.tigris.org). The main 
disadvantage of this program is that it requires JAVA. 

 
 

http://argouml.tigris.org)
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Visual Paradigm [9]: 

• Description: Visual Paradigm for the Unified Modeling Language (VP-UML) is 
a UML CASE tool. The tool is designed for a wide range of users, including Software 
Engineers, System Analysts, Business Analysts, System Architects alike, who are 
interested in building large scale software systems reliably through the use of the 
Object-Oriented approach. VP-UML supports the latest standards of Java and UML 
notations and provides the industry's full round-trip code generation and code reverse 
engineering support for Java. The transitions from analysis to design and then to 
implementation are seamlessly integrated within the CASE tool, thus significantly 
reducing efforts in all stages of the software development life cycle. 

• License: All Visual Paradigm Academic Partner Licenses are granted for academic, 
non-commercial purposes only. Licenses under this arrangement must certify that they 
will use Visual Paradigm products exclusively for providing educational services, and 
do not intend to use them for the benefit of third parties. This license for Visual 
Paradigm software is designed to guarantee freedom to use the software for academic 
purposes. Visual Paradigm grants the recipient a royalty-free, non-exclusive, and non-
transferable license to use the Software furnished hereunder, upon the terms and 
conditions set out below. This license applies to the recipient only if is a member of 
a non-commercial and academic institution, e.g., a university. The license expires as 
soon as recipient is no longer a member of this institution. 

• Standard edition: Visual Paradigm for UML Standard Edition is a toolset that 
combines professional UML modeling, code reverse engineering and excellent 
interoperability with other applications. 

• Our evaluation: Program seems to be suitable for education. Only several advanced 
functions require installing JAVA. All classes, attributes or relations can be named 
according to users need. The number of classes and attributes is not limited. Program 
is clear and tabular and control is relatively easy. On official pages of Visual 
Paradigma International (www.visual-paradigm.com) is also the User’s Guide which 
can be helpful in a problematic situation. 

MS Visio [11]: 

• Description: Microsoft Visio 2003 is diagramming program that can help you create 
business and technical diagrams that document and organize complex ideas, processes, 
and systems. Diagrams created in Visio 2003 enable you to visualize and 
communicate information clearly, concisely, and effectively in ways that text and 
numbers cannot. Visio 2003 also automates data visualization by synchronizing 
directly with data sources to provide up-to-date diagrams, and it can be customized to 
meet the needs of your organization. 

• Our evaluation: Program seems to be suitable as introduction to objective modeling. 
The number of classes and attributes is not limited. Classes, attributes and relations 
can be named according to users need. But creating of Use Case and Sequence 
diagrams is problematic.  

5 Conclusion 
The analysis cannot be an issue dealt with by a specialised project department, but 

company users / managers must participate in creation of the analysis, of the data modelling. 
This is logical as only they know their firm well, only they know the purposes for which the 
information system should be used; i.e. only they may specify the requirements precisely. 
Within the analysis, users may use two essential principles – standard data modelling or 
object modelling. The standard approach to the data modelling makes relatively lower 

http://www.visual-paradigm.com)
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demands on the analyst in the meaning that the analyst concentrates on a description of 
company aspects and does not consider the context of technology. The object approach to the 
data modelling means higher demands on the analyst in the meaning that he must have 
a larger volume of knowledge – the syntax of diagrams used, knowledge of the technology 
used. The selection of a suitable approach is based on the volume of knowledge the users are 
willing to invest and on the scope in which they want to ensure the quality of the information 
environment in the company.  
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Abstract: The changes in condition, tasks and functions of territorial self-government are a 
part of the changes, which were caused by demokratization and decentralization in social and 
economic background in Slovak Republic after 1990. According to the Constitution of SR and 
the Act about municipal establishment, the municipalities have become the base of the 
territorial self-government in Slovakia. Gradually the conditions for behaviour of local self-
governement have been created. Besides the municipality, the subjects which were established 
by municipality and which we have qualified as the economy of munucipality have become the 
important part for realization of municipal competences. We suggest, that the economy of 
municipality is influenced by global and local factors and we document the development of 
economy of slovak municipalities in the period of 14 years from revitalization of local self-
government in Slovakia. 
Kľúčové slová: miestna samospráva, obec, hospodárstvo obce, faktory ovplyvňujúce 
hospodárstvo obce 

1 Úvod 
Územná samospráva má v demokratickej spoločnosti dlhú tradíciu. Historické tradície 
ovplyvňovali a ovplyvňujú aj v súčasnosti postavenie územnej samosprávy a jej štruktúru 
v jednotlivých krajinách. Výrazne sa táto skutočnosť týka základného stupňa územnej 
samosprávy, ktorá sa prirodzene formovala na miestnej úrovni. Od 2. polovice  20. storočia sa 
vo väčšine európskych krajín vo väčšom alebo menšom rozsahu  realizoval proces reformy 
verejnej správy, ktorý vyvolal zmeny v miestnej a regionálnej samospráve.  

Procesy demokratizácie a decentralizácie na Slovensku vyvolali zásadné zmeny 
v spoločenskom a ekonomickom živote. Ich súčasťou bolo aj obnovenie samosprávneho 
riadenia na územnom princípe v duálnom modeli verejnej správy, v ktorom sa základom 
územnej samosprávy s politickou, hospodárskou a právnou samostatnosťou stala miestna 
samospráva. Existencia miestnej samosprávy je dôkazom toho, že v štáte je uznaná jej 
schopnosť zabezpečovať niektoré verejné statky pre obyvateľov efektívnejšie než 
prostredníctvom štátu a prípadne aj efektívnejšie plniť úlohy vo verejnom záujme. 

Postavenie a vývoj miestnych samospráv v druhej polovici 20. storočia v Európe 
ovplyvnili dve dôležité skutočnosti, a to:  

a) rastúci význam miestnej samosprávy pri spravovaní verejných záležitostí 
v demokratických štátoch,  

b) obnovenie miestnej samosprávy na princípoch decentralizácie, demokracie 
a subsidiarity v transformujúcich sa štátoch strednej a východnej Európy.  

2 Hospodárstvo obcí SR 
Postavenie miestnej samosprávy v Slovenskej republike kodifikovala Ústava Slovenskej 

republiky a zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Postupne sa formovali 
predpoklady jej fungovania – právne, ekonomické a inštitucionálne. 



 134 
 

  

Za základ územnej samosprávy ústava určila obec. Obec rozhoduje vo veciach miestnej 
samosprávy samostatne, v úzkom spojení s obyvateľmi, ktorí sa na samospráve zúčastňujú 
priamo formou miestneho referenda alebo zhromaždením občanov a nepriamo 
prostredníctvom orgánov obce. Prvé voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnili podľa 
platného právneho rámca v roku 1990. Až do roku 2002 od revitalizácie miestnej samosprávy 
na Slovensku sa neuskutočnila žiadna výrazná zmena smerujúca k decentralizácii úloh štátu 
a pôsobnosti miestnej štátnej správy na miestnu samosprávu. Postupne sa formovali 
podmienky  jej fungovania a zabezpečovania sociálnej, ekonomickej a územno – technickej 
funkcie. V období od 1.1. 2002 do 31.12. 2004 sa uskutočnili významné zmeny v rozsahu 
a štruktúre kompetencií miestnych samospráv v SR a konštituovala sa regionálna samospráva, 
ktorá začala plniť svoje úlohy.  

Ústavné  vymedzenie postavenia obce v SR v zásade vyjadruje spôsob partnerstva medzi 
obcou a štátom, ktorý sa v plnom rozsahu reálne uplatňuje od roku 1991 a je v súlade 
s princípmi Európskej charty miestnej samosprávy.  

Jednou z najdôležitejších oblastí činnosti miestnej samosprávy je zabezpečenie miestnych 
verejných statkov. Decentralizované rozhodovanie o spôsoboch ich zabezpečovania 
a financovania umožňuje uznať preferencie a zásady obyvateľov na území obce. V konečnom 
dôsledku by malo viesť k hospodárnosti, užitočnosti a účelnosti rozpočtových výdavkov 
a ekonomickej realizácii majetku obcí. 

Miestna samospráva na Slovensku sa stala subjektom zodpovedným za zabezpečovanie 
určitého okruhu verejných statkov pre svoje obyvateľstvo, ktoré vyplývajú z jej kompetencií 
upravených zákonom o obecnom zriadení, ktorými sa napĺňa ekonomická a sociálna podstata 
jej funkcií ako verejnoprávneho  subjektu. V tejto súvislosti hospodárstvom obce rozumieme 
súbor ekonomických činností, ktorý je výlučne spojený so zodpovednosťou obcí za 
uspokojovanie určitého okruhu spoločenských  potrieb a majú  formu miestnej produkcie. To 
znamená, že  určitú skupinu tovarov a služieb zabezpečí obec vlastnou činnosťou ako 
ekonomický subjekt alebo na ich zabezpečenie zriadi alebo  založí samostatný ekonomický 
subjekt. Podstatu hospodárstva obce chápeme ako určitú skupinu ekonomických procesov, 
ktoré  sa uskutočňujú na území obce, súvisia s obligatórnymi kompetenciami miestnej 
samosprávy a zabezpečuje ich priamo obec alebo ekonomická jednotka s právnou 
subjektivitou, ktorú  obec zriadila alebo založila. Myslíme si, že z hľadiska vyjadrenia 
podstaty a vymedzeného obsahu patrí pojem hospodárstvo obce k pojmovému aparátu 
verejnej ekonómie. Rozlišujeme týmto vymedzením uhly pohľadu na charakteristiku 
ekonomických úloh miestnej samosprávy, spôsoby zabezpečovania miestnych verejných 
statkov a vytvárame predpoklady a možnosti uplatňovania systémového prístupu pri skúmaní  
problematiky miestnej samosprávy.  

Do  štruktúry hospodárstva obce zahŕňame obec ako právnickú osobu, obcou zriadené 
neziskové organizácie (rozpočtové, príspevkové organizácie, organizácie poskytujúce 
všeobecne prospešné služby, prípadne iné) a obcou založené organizácie (obchodné 
spoločnosti a družstvá) a obcou vytvorené združenia s právnou subjektivitou.  

Funkčnosť hospodárstva obce je možné zabezpečiť vtedy, keď sú vytvorené adekvátne 
podmienky, ktoré môžeme rozdeliť na primárne a sekundárne. Za  primárnu podmienku 
považujeme politicko – hospodársku autonómiu. Sekundárne podmienky chápeme v rovine 
ekonomickej, legislatívnej a inštitucionálnej. K základným podmienkam v ekonomickej 
rovine radíme vlastnú subjektivitu obce, majetok obce, finančné zdroje a ekonomické 
nástroje. Všetky uvedené podmienky sa v SR postupne formovali od konca roka 1990.  
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Hospodárstvo  obce – jeho formovanie, vývoj, funkčnosť, veľkosť a štruktúru ovplyvňuje 
celý rad faktorov. Myslíme si, že ich možno rozdeliť do 2 základných  skupín, a to globálne a 
lokálne faktory.  

Globálne faktory ovplyvňujú hospodárstvo všetkých obcí. Zaraďujeme k nim 
predovšetkým:  

- uplatnený model verejnej správy v krajine,  
- rozsah a štruktúru kompetencií miestnej samosprávy, 
- kompetencie orgánov miestnej samosprávy, 
- stanovenie ekonomických podmienok miestnej samosprávy zákonmi, 
- určenie základných znakov subjektov hospodárstva z hľadiska organizačno – 

právnej formy a režimu hospodárenia zákonmi. 

Lokálne faktory sa spravidla viažu k:  
- veľkosti obce vyjadrenej počtom obyvateľov, 
- štruktúre potrieb na území obce,  
- spôsobu realizácie kompetencií na území obce a tým vytváranie špecifických 

podmienok na uspokojovanie potrieb,  
- štruktúre ekonomických subjektov lokalizovaných na území obce, 
- majetku obce, jeho hodnote a štruktúre,  
-  finančnému systému miestnej samosprávy,  
- rozhodnutiam orgánov obce o spôsobe zabezpečovania miestnych verejných statkov 

(interným alebo externým spôsobom),  
- rozhodnutiam v rámci zriaďovateľskej a zakladateľskej funkcie obce o charaktere 

subjektov jej hospodárstva.  

Hospodárstvo obcí v SR a jeho štruktúru sme odvodili od štruktúry pôsobností miestnej 
samosprávy a zodpovednosti  za zabezpečenie určitých druhov verejných statkov, ktoré majú  
prevažne miestny charakter a slúžia na uspokojovanie potrieb obyvateľov obce a subjektov 
lokalizovaných na území obce a ktorí majú z týchto statkov úžitok. V pôsobnosti obcí je aj 
rozhodovanie o spôsobe ich zabezpečovania, využití majetkovej základne na tento účel 
a o spôsoboch financovania nákladov, ktoré pri  ich zabezpečovaní vzniknú. Z uvedeného 
vyplýva, že na formovanie hospodárstva obcí vplývajú tak faktory globálne ako aj špecifické 
faktory.  

Hospodárstvo obcí v SR sme skúmali v horizonte rokov 1990 - 2002. Zmeny vo vývoji 
hospodárstva obcí v SR dokumentuje graf 1. Hospodárstvo slovenských obcí vzniklo 
z hospodárskej základne národných výborov a výrazne ho ovplyvnil transformačný proces 
vlastníckych druhov a foriem, systém financovania miestnych samospráv,  rozsah  a štruktúra 
kompetencií, ktoré sa viazali na územný princíp a výrazne prvýkrát ovplyvnili tento prvok 
hospodárstva SR v roku 1991. Do hospodárstva obcí prešli s časťou majetku štátu 
hospodárske, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom boli príslušné 
národné výbory.  

Tvorili ho aj tzv. obecné podniky, ktoré  sa v priebehu prvých štyroch rokov fungovania 
miestnej samosprávy museli dvakrát transformovať z hľadiska organizačno-právnej formy 
a režimu hospodárenia na príspevkové organizácie alebo obchodné spoločnosti.   
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Graf 1: Vývoj štruktúry hospodárstva obcí v Slovenskej republike 
 
Prameň: Spracované podľa Registra organizácií ŠÚ SR, Odbor súbornej metodiky ŠIS za roky 1989 – 2002.  

 
Od roku 1995 do roku 1999 zaznamenávame vo vývoji štruktúry hospodárstva 

slovenských obcí tendenciu rastu počtu príspevkových organizácií a obchodných spoločností. 
Je to spôsobené predovšetkým tým, že obce prehodnocovali efektívnosť a hospodárnosť 
spôsobov využívania vlastného majetku, spôsobov zabezpečovania miestnych verejných 
služieb a reagovali na možnosti financovania týchto služieb.  

Zásadná zmena v štruktúre subjektov hospodárstva obcí v SR sa prejavila v roku 2002 
v dôsledku reformy verejnej správy, a to vzhľadom na rozšírenie okruhu pôsobnosti miestnej 
samosprávy v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb. Výrazne sa zvýšil podiel 
rozpočtových organizácií, adekvátne sa zvýšila aj hodnota majetku obcí, ktorý spravujú tieto 
organizácie. Za sledované obdobie rokov 1991 – 2001 najvýraznejšie zastúpenie v okruhu 
rozpočtových organizácií mali tie, ktoré charakterom činností patria do zdravotníckych 
služieb, služieb školstva, rekreačných, kultúrnych služieb, služieb športu a služieb súvisiacich 
s odstraňovaním komunálneho odpadu. V príspevkových organizáciách podľa odvetvovej 
klasifikácie ekonomických činností prevažovali rekreačné, kultúrne a športové činnosti, 
odstraňovanie odpadu a správa nehnuteľností. V obchodných spoločnostiach založených 
miestnou samosprávou prevažovalo zameranie na lesníctvo, ťažbu dreva a pridružené služby, 
odstraňovanie odpadu a činnosti v oblasti správy nehnuteľného majetku obcí.  
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3 Záver 
V príspevku sme sa zamerali na teoretické vymedzenie hospodárstva obcí, jeho štruktúry 

a faktorov, ktoré  môžu vplývať na jeho formovanie a vývoj a prezentovali sme niekoľko 
významných skutočností,  ktoré ovplyvnili vznik a vývoj hospodárstva obcí v SR.  
Podrobnejšie sme sa touto problematikou zaoberali v publikácii Ekonomika miestnej 
samosprávy (Švantnerová, Kožiak, 2005, s. 34-40). Vývoj štruktúry hospodárstva obcí v SR 
sme charakterizovali len z hľadiska pôsobenia globálnych faktorov. Pôsobenie lokálnych 
faktorov na hospodárstvo obce, jeho štruktúru a efektívnosť v súčasnosti rozpracovávame 
v rámci projektu VEGA „Determinanty efektívnosti územnej samosprávy“. 
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Abstract: The article deals with main concepts of corporate restructuring and reengineering. 
Firstly, the term restructuring is defined and the concept of corporate restructuring is 
explained. Secondly, the spheres of corporate restructuring are suggested and discussed. 
Finally, the term revitalization is cleared and the idea of corporate revitalization is 
characterized. Attention is paid to relationship between corporate restructuring and 
reengineering as well. 
Key words: restructuring, spheres of corporate restructuring, reengineering, transformation, 
integration, rationalization 

1 Introduction 
Restructuring, reengineering, transformation, renewal, and reorientation are words that 

describe the same general phenomenon - a change in how business is conducted. Only the 
firms which are ready and able to realize continuous changes - the firms which approach 
actively to a process of restructuring and (or) reengineering can be successful in the present 
world. 

2 Concept of restructuring 
Restructuring is usually perceived as a change of a certain organism structure [12]. We can 

then distinguish changes at macro and micro levels, as results from the following definition. 
“Restructuring – change of a particular economic area structure, change of production 
programmes and enterprising activities.“ [8]. When dealing with a structural change of 
a national economy particular field we then use the term of a macroeconomic restructuring. If 
a change is being witnessed in an enterprise structure, we then use a term – a microeconomic 
restructuring.  

In terms of a microeconomic restructuring there might occur changes both at the company 
level and at the levels of its particular parts. Restructuring represents an essential 
reconstruction of an enterprise strategy, structures and processes and their tuning with the new 
reality [4]. Restructuring means overall enterprise reorganizing, renewing all its enterprising 
functions [15]. Restructuring represents “enterprise oriented and system holistic changes of 
a managed organization unit (enterprise, plant, autonomous business unit etc.).“ [17] 

The restructuring is a process of making a major change in organization structure that often 
involves reducing management levels and possibly changing components of the organization 
through divestiture and/or acquisition, as well as shrinking the size of the work force. [1] 

Restructuring deals with the structure of organization and is usually associated with 
cultural change. The first stage is to conduct an economic model of the processes of the 
organization, to give a detailed view of where and how value is created, and to ensure that 
resources can be provided to different parts of the organization as and when required. Next is 
the alignment of the physical infrastructure of the organization, and then redesign of the work 
architecture or processes of the organization. It is also necessary to achieve market focus, 
invent new businesses and change the rules of competition through technology. The task is 
also to create a reward structure to provide a powerful motivating force and then to build 
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individual learning - the encouragement for individuals to acquire the new skills necessary for 
the success of the transformed company. The final stage is to develop the organization which 
will be able to adopt constantly to changing circumstances. [7] 

It means that a company restructuring is based on changes touching all spheres of an 
enterprise life. A company restructuring affects changes in production, enterprise sources, 
their interconnection and their use and may be followed by an organization architecture 
changes [16]. The  more detailed identification of particular areas of restructuring changes is 
offered by Vodáček, Vodáčková, who define the restructuring process as follows: “It is 
a process of assuring sources, introducing innovation changes while creating and mutually 
harmonizing production programme structures, a production-technical basis, functional and 
organization structures, personal structures, or as the case may be, further pragmatic structures 
(e.g. financial structures) so that an effective and efficient reproduction process functioning 
can be achieved.“ [18]. However, we can meet other content and scope concepts of the 
expression of a company restructuring. Some authors, e.g. Pamphilis [10] understand the term 
of restructuring only as a change in a property and finance company structure. In the 
narrowest concept a company restructuring means only a change in enterprise property 
relations (see e.g. Gaughan [2]). 

In our opinion a company restructuring represents a holistic changes process based on 
carrying appropriate restructuring measures. This means profound, strategic changes that 
dramatically impact future enterprise activities rather than only partial (marginal) changes.  

3 Alternative spheres of corporate restructuring 
The changes which are realized in the firms in case of restructuring can be oriented to 

various spheres of the firm activities. It is necessary to take into account that these changes do 
not affect separately but they are mutually connected and influenced. 

J. Jirásek thinks that it is necessary to pay attention to the following spheres during the 
process of restructuring: financial turnaround; designing, product development, technologies; 
production, running the business, maintenance and repairs; purchase and logistics; 
controlling; informatics; human resources management; ecology, social responsibility, ethics, 
esthetics and business culture and quality management. [6] 

L. Vodáček supposes that the necessary part of the process of restructuring is changes of 
the production program, innovations, changes of production and technology basis, functional 
changes, information, organization, staff and financial changes. [17] 

N. M. Tichy states that firms have to realize changes in products, services, markets, 
organizational structure and human resources. [13] 

Truneček distinguishes two components of a company restructuring, which are a financial 
restructuring and restructuring of a company management system.  He defines the concept of 
a financial restructuring as changing company owners followed by targeted investments into a 
company development, mostly sourcing a foreign capital. A company management system 
restructuring is defined by him as a redesign of processes carried on within a firm. [15] 

In our opinion the successful restructuring process requires the realization of restructuring 
measures in all spheres of business activities. It means some measures in the sphere of 
finance, properties, production, business, organization, information and personnel.                      
The following can be considered as primary spheres of a company restructuring:  

• financial (a financial and ownership company structure); 
• property  (a property company structure); 
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• production (it concerns both produced products and provided services, and used 
production facilities or technologies, but also an organization of a production process);  

• sales and purchases (oriented both on inputs and outputs of the organization); 
• organization (organization company structure defining function roles and relations in 

business processes);  
• information (information systems in a complex concept); 
• personnel (human resources – volume, structure, quality). 

4 Concept of reengineering 
The concept of reengineering calls for many debates, especially in its relation to a concept 

of restructuring. The traditional definition of reengineering claims that an enterprise  
reengineering represents a “vital re-thinking and radical reconstruction (redesign) of 
enterprise processes so that dramatically improvement can be obtained in terms of critical 
measures of efficiency such as: costs, quality, service and speed” [3]. Reengineering focuses 
on remodelling enterprise processes that are thus straightened – it strives for eliminating all 
useless duplicate activities, uniting the activities and innovating the ineffective ones. The 
changes of the basic corporate modules are reflected in internal processes of the firm [9]. 

Reengineering in its relation to restructuring is perceived in three ways.  In terms of 
the first approach reengineering is understood as a concept contents of which equals the 
concept of restructuring. The second approach issues from understanding that reengineering 
represents one of the significant parts of an enterprise restructuring process. For example 
Robbins a Coulter consider reengineering of processes, together with a vertical levels 
reduction and changes in particular teams job descriptions, main components of enterprise 
restructuring [11]. This view is shared by Tománek who states that an enterprise striving for 
success must: firstly restructure processes (which is understood as a change in the 
management concept in terms of transferring it from functional management to management 
of processes; innovation redesign of production, products and activities – for which author 
uses the expression of reengineering and the aim of which is to increase effectiveness                    
of enterprising activities in a company) and secondly must restructure the enterprise in terms 
of finance (which means in this concept to change property management aimed at the increase 
of property effectiveness [14]. The third approach is based on reengineering as a philosophy 
which should be relied upon by the restructuring process, see Vodáček who states: “It is 
advisable to consider an effective and efficient application of reengineering in terms of 
a significant trend towards modern management findings utilisation during a strategic 
restructuring.” [17]. The particular perception of the relation between reengineering 
restructuring issues from the level – type of reengineering that is being considered.   

The essential types of reengineering according to Ivanov [5] are transformation, integration 
and rationalization. Transformation represents cardinal rethinking of a company mission, 
strategy and enterprising, it is often interconnected with external conditions and concerns the 
whole company structure - in terms of property, finance, supply, production, sales and 
partners. Integration then means reviewing, design  of new company visions and  ideologies, 
leads to a new company  architecture, focuses primarily on company processes – emphasising 
integration effects in structures, working methods, positions, functions, discreet company 
processes or a social system. Rationalization or redesign represents simplification                 
of processes or parts of company structures, tends to the process of a quality improvement              
as there is nothing radically changed and in fact it preserves “status quo“.  

Another definition of reengineering levels is provided by Veber [16] who distinguishes 
a total business reengineering, i.e. initialization and realization of changes that concern not 
only the company itself but also its relevant environment; business process reengineering, 
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i.e. crucial changes that concern the company as a whole and change its organizational 
architecture to enhance integration and synergic effects; and  work process reengineering, 
i.e. cardinal changes concerning only a particular limited part of a company. 

Reengineering in the concept of transformation, of total business reengineering (an 
enlarged concept) and of business process reengineering could be equalled with the concept of 
restructuring (the first approach). Reengineering in the concept of integration,                               
of rationalization and of work process reengineering then represent one of the parts                       
of a company restructuring ensuring restructuring process support.  

5 Conclusion 
Finally, we can sum up - a company restructuring represents a holistic changes process 

based on carrying appropriate restructuring measures. This means profound, strategic changes 
that dramatically impact future enterprise activities rather than only partial (marginal) 
changes.  

A successful restructuring process calls for restructuring measures in all areas of company 
activities, i.e. in an area of finance, property, production, sales and purchases, organization, 
information and personnel. 

Restructuring is closely tied with reengineering, while the particular type of their 
reengineering issues from the particular type of considered reengineering.  
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Abstract: The aim of the research is to establish the specific phases of the Romanian 
accounting and auditing regulations harmonization with aquis communautaire with them 
inherent problems.   

The first section sets out some of the main steps of global convergence activities and 
related research as well as the recent regulatory developments following the convergence 
attempts to the global set of financial accounting standards. A separate section is dedicated to 
a brief history of accounting and the current accounting system in Romania. In this section we 
emphasize variations from and similarities with the IFRS/IAS. The paper concludes with 
a discussion of the effects of convergence on the financial reporting and accounting systems 
in Romanian and the expectations of the users of financial information. 

The research was carried out on the basis of the available sources (more of them are 
electronic sources, via internet) and research methods like historical analyses, comparisons. 
We conduct also an empirical research based on questionnaires and interviews with chefs of 
accounting departments from companies with different size and type of business, publicly 
traded. A very important role in writing the papers played our experience in IAS 
implementing procedures, based on our experience like practitioners.  
Key words: implementing IAS/IFRS, national standards, Romanian experience   

1 Introduction 
In the last period of time, the globalization process evolution was accelerated. 

Globalization of capital markets and the expansion of investment and financing activities 
require a common language for business environment. Regarding the financial information, 
the basic elements of a common language are a single global accounting, reporting and 
disclosure set of standard. 

International Financial Reporting Standards being focused on the capital market financial 
information needs makes significant progress toward global recognition. On this way 
European Commision adopts IFRS for listed companies beginning January 2005. For the 
applicant countries this means a separate market driven convergence for listed companies in 
addition to the bureaucratically driven convergence of accession assessment1. 

In the late last century2, Romania, like other transitional economies from the central and 
East Europe region, seeks to adapt to, or join, the international community.  

In this way, there have been moves to adopt international accounting and reporting 
standards (IAS/IFRS) and the European Directives (UE rules) either for a part or all of the 
country's private enterprises.  

                                                        
1 Day, J., Taylor, P. – Accesion to the European Union and the Process of Accounting and Audit Reform, Journal 
Accounting in Europe, vol2, 2005 pag . 10 
2 Tiron, T. A., Mutiu, I. A. - Problems faced ans solution developed during the implementation of IAS/IFRS – 
romanian experience, 1st International Accounting Conference: On the way to Convergency, Accounting 
Academicians’Collaboration Foundation, 2004, Istanbul, Turquie , pag. 2 
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The aim of the research is to establish how the specific phases of the accounting 
regulations harmonization affected Romanian accounting and accountants.  

The paper is organized as follow. The next section sets out some of the main steps of 
global convergence activities and related research as well as the recent regulatory 
developments following the convergence attempts to the global set of financial accounting 
standards. A separate section is dedicated to a brief history of accounting and the current 
accounting system in Romania. In this section we emphasize variations from and similarities 
with the IFRS/IAS. The paper concludes with a discussion of the effects of convergence on 
the financial reporting and accounting systems of domestic, multinational enterprises, and 
audit firms in Romania, and the expectations of the users of financial information. 

The research was carried out on the basis of the available sources (more of them are 
electronic sources, via internet) and research methods like historical analyses, comparisons. 
We conduct also an empirical research based on questionnaires and interviews with chefs of 
accounting departments from companies with different size and type of business, publicly 
traded. A very important role in writing the papers played our experience in IAS 
implementing procedures, based on our experience like practitioners.  

2 Convergence activities  
2.1 The global trend 

Currently3, the global trend is convergence of accounting standards in which the ultimate 
goal is to create a single set of high quality standards.  

The process of international accounting harmonization was initiated as a result of the 
globalization of the financial markets in order to respond to the compatibility and 
comparability requirements concerning the listed companies’ financial statements. 

The benefits for business and for national governments of adopting IAS/IFRS are 
a relevant, high quality, comparable reporting, which encourages cross-border investment. 
Transparent reporting will lower the cost of capital - both for companies and for the country 
itself. And it will help create the conditions for market stability and economic growth.  

In the last two decades, International Accounting Standards Committee (IASC) issued 
International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards 
with which national bodies tried to harmonize their own rules. IASC have a greater national 
and regional support.  

There is a rich related literature with studies pro or contra accounting convergence. Like 
example, the “pro group” state that the main benefit is the elimination of arbitrary 
assumptions to set financial statements to the same base while arguing harmonization may not 
be essential for security investors since they use decision criteria independent of accounting 
manipulations (Goeltz, 1996). The “contra group” argument against harmonization is related 
to the ‘accounting colonialism’ imposed on developing countries by the developed countries 
(Chandler, 1992). 

A recent study about adopting IFRS, shows that several nations have already taken steps to 
converge their regulatory framework with the requirements of the International Financial 
Reporting Standards (IFRS/IAS) (Street, 2003a). 

Thus, the GAAP Convergence 2002 survey carried out by the six largest accounting firms 
in the world4, shows that 95% of the 59 surveyed countries either have adopted, intend to 
                                                        
3 Can Simga-Mugan, Nazli Hosal-Akman -Convergence to international financial reporting standards: the case 
of Turkey ,Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol. 2, Nos. 1/2, 2005 pag. 127. 
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adopt or intend to converge with IFRS, considering IASB the appropriate body to develop 
a global accounting language. But the same survey identifies some of the significant obstacles 
to achieving convergence, such as: 

• Disagreements with the requirements of certain significant IFRS - for example, 
financial instruments and other standard based on fair value accounting (39% of the 
cases); 

• Tax-driven nature of the national accounting regime and the tension wield on the 
capital markets and companies, which desire to adopt IFRS (47%); 

• Complicated nature of particular standards may have as a result the limited 
implementation of IFRS to listed companies, widening the gap between IFRS and the 
national accounting standards used by small and medium-sized entities –SMEs – 
(51%); 

• Insufficient guidance on first-time application of IFRS (35%); 
• Limited capital markets (30%); 
• Satisfaction with national accounting standards among investors/users (21%); 
• Translation difficulties (18%). 

Related to Romania, we can say that Romania is confronted with all this obstacles in 
achieving convergence. 

In the majority of the cases, only the listed companies will have to adopt IFRS while, in 
other countries, national accounting standard setter will try to remove the differences between 
IFRS and national standards, covering listed and unlisted companies. Thus, 60% of the 
surveyed countries intend to replace their national regulations with IFRS for listed companies, 
supplemented only for national issues not addressed in IFRS. 

Also, 72% of the surveyed countries have a formal policy to adopt or converge with IFRS 
(of the 39 of these countries, 25 are EU Member States or states that plan to join the European 
Union). The intention to converge can take either the form of a governmental requirement (in 
57% of the cases) or a policy announced by the national accounting standard setting body.  

2.2 European environment  
The European Commission's recommendation that all listed companies in the European 

Union should, by 2005, prepare their consolidated financial statements using IAS/IFRS is the 
most significant change to European financial reporting since the Accounting Directives of 
the 1970s - and a clear signpost for those countries which, like Romania, are looking towards 
entry to the Union. Although Romania is not in the "first wave" of enlargement countries, it 
can expect to find that by the time accession is being negotiated; all public companies and 
many others in the EU will be using IAS.  

At the beginning of year 2004, Sir David Tweedie5 talked about the convergence process 
in these words: “European Union gave us a lot of credibility […]. By 2005, 91 countries will 
either allow or require IAS’s. However, EU adoption means that companies have to be able to 
start applying IAS’s at the start of the fiscal year 2004, so that they have comparable results 
for the 2005 adoption deadline”6.  

However, the year 2005 proved itself to be more difficult than expected since more issues 
emerged. A particular attention was given (and it is still) to the sensitive balance between 

                                                                                                                                                                             
4 BDO, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst&Young, Grant Thornton, KPMG, PricewaterhouseCoopers, GAAP 
CONVERGENCE 2002- A Survey of National Efforts to Promote and Achieve Convergence with IFRS 
5 president of UK-ASB, subsequently elected president of IASB 
6 Tweedie speaks out, Accountancy, January 2004, pag.56-58 
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consistency and flexibility of the accounting regulations and practices across Europe. Also, 
a fervent debate was caused by the certain users and countries request for an additional layer 
of interpretations of the IFRS.  

2.3 The role of aquis communautaire 
The primary references about accounting and audit requirements for public and private 

companies are found in the Fourth and Seventh Directives on Company Law which prescribes 
accounting recommendation and in the Eighth Directive which relates to auditing. 

The compliance with aquis communautaire in the field of accounting and audit is 
a requirement for candidate states but not a compulsory condition, so we can say that 
accounting and auditing issues have a subsidiary role in accession assessment. Analyzing the 
full compliance with the acquis in the existing members states “we may also find articles that 
have not been properly implemented7”. 

The Fourth and Seventh Directives passed a process of harmonization with International 
Accounting Standards responding in this way to the capital market information needs.  

2.4 The role of International Financial Reporting and Accounting Standards (IFRS/IAS) 
in Central and Eastern Europe 

As transitional economies seek to adapt to or join the international community there have 
been moves to adopt or adapt international accounting standards (IAS) and international audit 
standards either for a part or all of the country's enterprises.  

Beginning in 2005, the European Union (EU) will require all EU listed companies to 
produce consolidated financial statements in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS/IAS). This presents a real challenge to listed companies in both 
current EU member states and candidate countries, since at present a wide range of 
accounting standards are employed across Europe.  

Studying8 the accounting requirements for listed companies in 2003 in nine Central and 
Eastern European (CEE) countries: Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Poland, Slovak Republic, Slovenia Croatia and Romania the conclusion is that in each 
country, the accounting standards are determined by the listing rules of the respective stock 
exchange. Seven of the nine stock exchanges in question (Bratislava, Budapest, Ljubljana, 
Prague, Riga, Tallinn, Vilnius, Warsaw and Bucharest) have more than one market segment; 
the Tallinn Stock Exchange has only one market segment.  

Implementation of IAS in these nine markets may be summarized as follows:  
• IAS-compliant financial statements are obligatory for listed companies in the main 

market in five countries: Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania and Slovakia. 
• In Hungary, companies may produce financial statements according to national law, 

IAS or US GAAP. 
• In Poland, the home country of the issuer determines whether Polish Accounting 

Standards, IAS or US GAAP may be applied. 
• In Slovenia and Romania companies produce financial statements according to 

National Accounting Rules, which at present are not completely IAS-compliant. 
                                                        
7 Day, J., Taylor, P. – Accesion to the European Union and the Process of Accounting and Audit Reform, Journal 
Accounting in Europe, vol2, 2005 pag . 9 
8 Tiron, T. A., Mutiu IA - Problems faced ans solution developed during the implementation of IAS/IFRS – 
romanian experience, 1st International Accounting Conference: On the way to Convergency, Accounting 
Academicians’Collaboration Foundation, 2004, Istanbul, Turquie , pag. 4 
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In 2005 we analised the direct use of IFRSs in some countries from East Europe. By 
direct use we uderstand that the basis of preparation note and the auditor's report will 
refer to conformity with IFRSs. The results are sinthetized like follows: 

• IFRSs are required for All Domestic Listed Companies Bulgaria, Croatia, Macedonia 
and in Bosnia and Herzegovina for all large and medium sized.  

• In Bulgaria the Accountancy Act provides the legal framework of accounting. The 
Law require the application of the IFRS adopted by the European Union Committee 
on the territory of Bulgaria.  

• IFRS are not permitted for domestic listed companies in Moldova. 
• There isn’t a domestic stock exchange in Albania so companies (unlisted) follow 

Albanian GAAP.  
• IFRSs are required for some domestic listed companies in Romania, companies of 

national Importance.  
• IFRSs are required for all domestic listed companies in Czech Republic, Hungary, 

Poland, Slovenia and Slovak. For these countries the audit report and basis of 
presentation note will refer to compliance with "IFRSs as adopted by the EU". 
Currently, the EU has adopted all IFRSs, though one aspect of IAS 39 was modified. 
The modification affects only a tiny percentage of EU companies following IFRSs.  
Also, EU and EEA member states are permitted to defer the application of IFRSs until 
2007 (a) for companies that only have debt securities listed in a public securities 
market and/or (b) for companies whose securities are admitted to public trading in a 
non-member state and that, for that purpose, have been using internationally accepted 
standards other than IFRSs (such as US GAAP) since a financial year that started prior 
to adoption of the European IAS regulation. 

3 The harmonization process of Romanian Accounting and Audit System with 
European and International Standards – an overview  

3.1 Ex Romanian accounting system  
The implications for Romania, and other emerging markets, are clear. The general 

consensus of expert opinion is that a country's prospects of economic success are enhanced if 
it adopts internationally recognized standards in each of these areas. 

The Romanian financial reporting and auditing requirements9 are continuing to undergo 
change and progression to move toward application of standards comparable with the 
European Union. From when market economy changes began in the 1990, it has taken some 
time for financial reporting in Romania to develop, as for much of the past period it has been 
directed to the provision of information to the State authorities and has not had as a major 
focus the provision of information to investors (current and prospective owners), 
management, financial institutions and other common users of financial reports in an 
international context. Financial reporting (and accounting in general) in Romania has tended 
to be more about "form" than about "substance", that is following the steps, having a relevant 
piece of paper, dotting the "I's" and crossing the "T's", rather than focusing on whether the 
figures presented reflect the actual financial position of the reporting entity at the period end 
and the results from activities during the period being reported on.  

Before proceeding to detail the stages of harmonization process, we consider absolutely 
necessary to present the main characteristics of the ex Romanian accounting system. Through 
them, the understanding of the changes made became more obviously. 

                                                        
9 www.ey.com- Financial reporting in Romania 

http://www.ey.com
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Accounting in Romania is regulated by the provisions of Law 82/1991 (the Accounting 
Law), republished January 2005.  

In 1994 a system of accounting, based on the French system and incorporating a revised 
"chart of accounts" was introduced. The Romanian accounting system were codified and rule 
driven, being based to a large extent on the French model, with a chart of accounts consisting 
of some 100 obligatory accounts, each with its account name and number defined by law. 

For each new activity (see the case of leasing, merger, provisions) the Ministry of Public 
Finances issued a methodological guideline, with accounts, accounts correspondence and 
registration flows, obligatory to follow. 

The Accounting system Romania adopted in 1994 can be generally described as a system 
designated to inform the main user groups. Historically, accounting in Romania was directed 
towards providing information to two user groups: the Tax Authorities and the Government. 
This led to the financial statements that were being prepared according to regulations that 
allowed very little scope for judgmental accounting entries, provided limited disclosure, and 
as a result were of very limited use to other users (shareholders and management).  

Another characteristic of the ex accounting system is the strong connection between 
taxation and accounting. While the system allowed for a degree of judgment in recording 
accounting entries, in practice those which did not have any tax consequences were rarely 
made, reflecting the unwillingness of most accountants to record entries other than those that 
we required to calculate taxable profit. 

Concerning the structure of profit and loss account, it should be noted that Romanian 
expense accounts were categorized by nature rather than destination, thus these included 
accounts such as "Wages and Salaries", "Depreciation of Fixed Assets'', etc., rather than cost 
of sales, marketing costs, etc. However, with a reasonably good, preferably data based driven 
accounting system, it is not too difficult to meet both Romanian statutory reporting needs and 
management and group reporting requirements. 

Although the standard chart of accounts included a couple of dozen of provision accounts, 
it is very unusual to see any of these used.  

According to the law, the financial year started on January 1 and concludes on December 
31, with the exception of the first year of activity when it begins on the date of formation. 

All Romanian companies had to have a December 31 year-end. Supposed a Romanian 
company is a subsidiary of an international companies group that has a different year-end, the 
Romanian company must prepare two separate closures. 

3.2 Current Romanian accounting system 
As a result of the continued need for increasing transparency, improving Corporate 

Governance and compliance with European Union Directives, the harmonisation process had 
started (financed by the UK Government). The process aim was to amend again the 
accounting regulations so that they should be better complied with International Accounting 
Standards (IAS) issued by International Accounting Standard Committee (IASC) and with the 
requirements of the EU IV-th Directive. 

In Romania within the framework of the Accounting Development Program it was been 
developing the Romanian Accounting System (RAS). The old system provided information 
principally for Government tax and statistical purposes. The new RAS provides the type of 
information needed by investors, both domestic and international, and other users of accounts 
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such as lenders, employees, suppliers, customers, etc., writes the «Strategy for Romanian 
Accountancy Development», a publication financed by the UK’s DFID.  

Fundamental changes to legislation have occurred including:  
• harmonization of Romanian financial reporting with the requirements of International 

Accounting Standards and the European Union 4th Directive - Minister of Finance 
Order 94/2001 (MoF Order 94/2001)  

• harmonization of the financial reporting for Romanian companies not applying MoF 
Order 94/2001 with the requirements of the European Union 4th Directive - Minister 
of Finance Order 306/2002 (MoF Order 306/2002); and  

• the establishment of a body responsible for the training and regulation of the 
independent audit function in Romania, the Chamber of Auditors - Emergency 
Ordinance 75/1999 (EO 75/1999) as approved by Law 133/2002. 

As a result of this process, IAS has effectively started to be rolled out in Romania, with 
197 companies being required to apply IAS for the first time in respect of the year ended 31 
December 2000.  

MoF Order 94/2001 and subsequent regulations have imposed some non-compliance with 
International Financial Reporting Standards (IFRS), however at the same time there is an 
indication for firms that report under MoF Order 94/2001 that they are required to be fully 
compliant with all applicable International Financial Reporting Standards for the year ending 
31 December 2006 reporting. 

The practical application of the new accounting regulation, Orders of the Ministry of 
Finance (OMPF) - OMPF no.403/2000 (which was revoked shortly after issuance), started for 
a sample of companies.  The new accounting system has been run with the oldest for the 
financial year ended 31 December 1999.  

Over a maximum of ten years, companies will be brought within the improved regime 
according to their size. Listed companies will be among those entities in the first batch, as 
those are the entities most in need of financial statements that address user needs.  

For this aim was issued the Order no. 94/2001 of the Ministry of Public Finances on 
accounting regulations harmonized with the 4th Directive of the European Communities and 
with the International Accounting Standards.  

Under the terms of Order no. 94 of January 29, 2001, Romanian Accounting Law was 
harmonized with the IVth Directive of the European Union and with International Accounting 
Standards. All quoted companies, state corporations and all companies working in the capital 
markets had to apply the new Romanian Accounting Standards starting with the year 2000. 
These new rules (at that time) became progressively compulsory for other largish companies 
based on total assets, turnover and number of employees for the previous year, as follows: 

Year ending Turnover 
(Million Euro) 

Total assets 
(Million Euro) Employees 

December 31, 2002 8 4.0 200 
December 31, 2003 7 3.5 150 
December 31, 2004 6 3.0 100 
December 31, 2005 5 2.5 50 

 

Companies who meet these criteria must be audited, under the provisions of the 
Government Emergency Ordinance no. 75 of 1999. 
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Smaller companies may choose to apply the new rules if they had obtained an approval 
from the Romanian Ministry of Finance.  

Starting with the 2006 year-end, small and medium enterprises (as defined by the existing 
legislation at that time) only will be left outside the scope of the regulations.  These 
enterprises will apply the provisions of the republished accounting law 82/1991 and the 
Regulations 306/2002, for the approval of Simplified Accounting Regulations harmonized 
with the European Directives, which is a simplified version of Order Nr 94 of January 29, 
2001.  

The introduction10 of MoF Order 94/2001 has seen an increase in the level of disclosure of 
information in notes and adding additional reporting requirements (including introduction of 
cash-flow statements and statements of changes in shareholders equity) and an increasing 
emphasis on provisioning and accruals considerations, although there is still, in some cases, 
an inclination to limit the differences between accounting and taxation profit. 

In Ernest and Young company opinion, MoF Order 94/200111 introduced, among other 
items, the following issues for Romanian financial accounting and reporting:  

•  Application of indexation measures to reflect the impact of inflation (both in 
establishing opening values and on an ongoing basis) - in limited cases, and not for 
financial statements to be submitted to the Ministry of Finance (except for specific 
adjustments to fixed asset values in accordance with GD 403/2000 and subsequent 
regulations GD 1553/2003). Until 31 December 2003 such revaluations were 
considered to be tax deductible, for 31 December 2004 reporting, while revaluations 
can occur for financial reporting they will not be considered for tax purposes;  

• Deferred taxation, to include the impact of differences between temporary taxable 
differences arising between accounting and fiscal taxation balance sheet values 
differing and from the impact of carried forward tax losses;  

• Emphasis on substance rather than form;  
• Disclosure of related party balances and transactions;  
• Differences between accounting depreciation and taxation depreciation;  
• Additional schedule disclosures, such as cash-flow statements and statements for 

change of shareholders' equity;  
• Assessment of impairment of assets;  
• Segment reporting;  
• More detailed disclosure notes;  
• More specific inventory cost valuation calculation;  
• Financial instrument reporting.  

About consolidated financial statements for a company and its subsidiaries, are currently 
not required by the legislation relating to completion of statutory financial statements for MoF 
Order 94/2001 compliant companies. Law 82/1991 (republished in January 2005) requires 
that the standards in the International Financial Reporting Standards relating to consolidation 
should be applied commencing with the year ending 31 December 2006.  

There were a lot of problems and questions about implementing the new regulations, 
because IAS is the output of an accounting culture strongly anchored in principles and 
professional judgement. By asking the Romanian companies to prepare financial statements in 
accordance with Accounting law, OMPF 94/2001, but also with IAS and accounting 
framework, there can burst out a possible conflict. Even if at the European level it was 

                                                        
10 www.ey.com- Financial reporting in Romania 
11 www.ey.com- Financial reporting in Romania 

http://www.ey.com
http://www.ey.com
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decided that there are not significant differences between IAS and Directives, nationally these 
may appear. At least regarding the terminology used by IAS and by the European Directives 
there are differences related to each one’s specific origin. For example, art.7 of OMPF 
94/2001 states that in the situation of a conflict between these two, the companies have the 
possibility to choose to endorse the accounting treatment that ensures the fair view of the 
respective transaction. At a closer look, OMPF 94/2001 reveals strong influences of IASB, 
such as: 

• The valuation of the research expenses – according to OMPF 94/2001 these will be 
recognize in the balance sheet only in certain situations described in volume III, this is 
direct link to the old IAS 9 revoked in 1998; 

• The case of the maximum period of amortization of the consolidated goodwill (20 
years) – art.5.2.b OMPF 94/2001 – was part of IAS 22, also revoked and replaced with 
IFRS 3; 

• From the nine principles in OMPF 94/2001, six have origin in the Fourth Directive 
and three in IAS1.  Thus, the materiality principle is taken from IAS 1 and represents 
a new concept for Romania, while substance over form concept, even if in IAS 1 is 
a key element in determining the relevance of the financial statements, in OMPF it is 
just placed along with the other principles. 
There were some problems about12: 

•  Limited inclusion of provisions for items of inventory that may be sold for less than 
the carrying value indicated or which may never be sold;  

•  No account is taken of the diminution in the purchasing power of the ROL. This 
means that non-monetary items (such as: property, plant and equipment (except where 
revalued), investments, inventory, share capital, individual income and expense items) 
do not reflect a "real" historical value;  

•  No separation between freehold and leased land and buildings is indicated;  
•  Disclosure of "related party" balances at the period end or transactions during the 

period although required for disclosure are in cases limited in what is included. In 
addition no consolidation concept exists where one entity has a majority ownership or 
control in/over another;  

• Depreciation of fixed assets is based on historic ROL acquisition values (with in some 
cases Government specified revaluations of the ROL values having occurred) at State 
specified depreciation rates. In many countries tax and accounting rates differ, tax 
rates being specified, accounting being based on entity determined "useful life";  

• Property, plant and equipment is recorded in ROL at the historic ROL value or based 
on State approved revaluation indices, neither of which results in an equivalent current 
ROL value for the acquisition cost. For 2000 onwards (under GD 403/2000, GD 
1553/2003 etc.) valuations on a "fair value" base are allowed (and are tax deductible);  

• Investments are included at historic ROL at the investment value and not at the 
equivalent current ROL value" at the acquisition/investment date;  

• Foreign currency receivable or payables values are not adjusted by most entities until 
the end of the year. As a result, except for 31 December, for any other period end an 
accurate foreign currency receivable and payable balance is not indicated. Related to 
this, unrealized exchange gains and/or losses are only recorded at 31 December;  

• Varying from entity to entity, limited use is made of accrual accounts to include all 
liabilities and expenses that relate to the activities undertaken in a specific period;  

• No details of mortgages or security over assets given by the entity is indicated;  

                                                        
12 www.ey.com- Financial reporting in Romania 

http://www.ey.com
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• Reconciliation between different information within an enterprise both within the 
financial/accounting area and between this area and other areas or systems (such as 
production or sales) is not always performed on a regular basis or in a complete 
fashion or with differences being followed up and resolved. In many cases more than 
one system for collecting information by different parts of the entity may occur, with 
no centralized information being collected for use for different management decision-
making, reporting or compliance purposes;  

• Inventory valuation for manufactured goods tends to include an excessive amount of 
overhead compared to the recommendations of the applicable International 
Accounting Standard. Issues also arise in many entities on the basis used to arrive at 
standard costs and the means for allocating variances from standard. Inventory 
valuation is an area, where further development of accounting treatments followed, 
may be an issue;  

• Due to diminution in the purchasing power of ROL, income and expense items from 
the prior year may not be useful for comparative purposes, unless restated into 
a historic "hard" currency value (such as US dollars) or indexed. For 2004 reporting 
this is less of an issue, with inflation decreasing and ROL maintaining its value against 
Euro and strengthening against the US dollar;  

• No details on business relationships or remuneration of senior management is 
provided and/or no details of transactions with relations or related companies;  

• No specific details on amounts due to the State and what is the split between principal 
and interest, and/or what amounts due may have been rescheduled. In the case of 
rescheduled amounts, there are no specific details on the terms for ongoing 
repayments. This area is beginning to improve with more detailed disclosures 
becoming more common. 

In 2003 the Government by issuing OMPF 1827/2003 prolonged the terms of OMFP 94. 
Under OMFP 1827/2003 beginning with the 2005 financial statement, Romanian publicly 
traded companies are obliged by law to publish consolidated financial statements in 
conformity with IFRS adopted by the European Commission. But, till in March 2004, 
Romania doesn’t had an official translation of IFRS in our national language, consolidated 
financial statements aren’t used and the not application of IAS 29 regarding the inflation is 
recommended despite the real situation of our economy at that time.  In article 6 of OMFP 
1827/2003 is stipulated “Romanian companies presented inside the act will apply IFRS 
beginning with the 2005 financial statement”. What are IFRS? They wrote: "International 
Financial Reporting standards, as presented and published by IASB”. We have to underline at 
this time, Romania doesn't have an official translation of IFRS in our national language. So, 
this situation put the regular accountant in a delicate position. Let admit a person wanted to 
know more about IFRS. What does he had to do? The only solution was looking on Internet, 
because IFRS were not available anywhere in Romania. And there is another aspect: the 
practice in Romania is that every act issued by Ministry of Finance is followed by guideline 
rules, which tell the accountants exactly what they will do. Indeed, the guideline rules for 
Ordinance 1827 were not issued.  

Ordinance no 1827 eliminate that inaccuracy concerning consolidated accounts specifying 
in article 8.1 that groups have to applied consolidation process beginning with 2005.  

The inflation procedures still remained in the dark because “the annual financial statement 
will comprise all IAS except IAS 29. The companies who decided to apply IAS 29 will not 
reflect the adjustments made in accounting” [paragraph A1].       
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The IFRS application involved delicate issues concerning the accounting policies and 
methods companies have to become familiarly with. The first year application of IFRS 
requested some specific demands, which shall be adopted by the companies. First of all, the 
financial statements have present comparative figures for achieving the issuing scope: to 
present as good as they can the results of the company’s financial position. Also, the 
transition from the ex-accounting system to IFRS must be explained. As a consequence, 
companies will restate the financial statement for 2005 and 2004.  

 On the other hand, OMPF 306/2002, wanting to provide a simplified version of the 
international standards, doesn’t have to do much with the European legislation and proves to 
be far too complicated, difficult to understand and adapt to the real situations in Romanian 
environment.  

Another issue, brought out to light by such a comparison is that the Romanian legislation 
for SMEs and micro-enterprises maintains in the so-called simplified system elements that 
don’t belong there, such those concerning the financial, instruments, fair value, accounts 
consolidation, groups of companies, and well as cash flow statement. Because these micro-
enterprises do not have any intention whatsoever to be listed on the capital markets, to issue 
shares or form of a group, the above mentioned elements are completely useless and 
sometimes confusing.  

Therefore, must be underlined the fact that the Romanian standard setter responded first of 
all to the Romania’s political, economic and social needs to fit in the European accounting 
landscape so it can join the European Union, and only then to the need for accounting 
transparency required by the globalisation of the capital markets. In this situation, the prime 
user of the financial information shouldn’t be the State anymore, but the investors as essential 
part of the development of the stock exchange. 

However, by the endorsement of the latest regulations OMFP 1752/2005 Accounting 
Regulations in accordance with the European Directives, which should become effective 1st 
of January 2006, OMPF 94/2001 and OMPF 306/2002 will be abrogated. This bill refers to: 

• The Fourth Directive of EEC with all the subsequent amendments; 
• The Seventh Directive of EEC with all the subsequent amendments; 
• The Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21st of 

April 2004 about the biding offers. 

But even if OMPF 1827/2003 preceded this law, regarding the approval of the categories 
of companies that beginning with 2005 will apply IFRS in full; its issuance still came as 
a surprise for the majority of the practitioners. Romania’s year 2006 will belong exclusively 
to the European accounting Directives and IFRS will be applied in full starting with 1st of 
January 2007 in parallel with the regulations in accordance with the European Directives. 

The intention to adopt the latest legislative act Accounting Regulations in accordance with 
the European Directives represents a turning point for the evolution of the Romanian 
accounting harmonization process as well as the application of IFRS starting 1st of January 
2007 for the companies complying with OMPF 1827/2003. Also, can be observed that the 
Romanian setting body didn’t make a delimitation of companies according to their size and 
listed/unlisted quality. Starting 2007, the implementation of IFRS will face obstacles that risk 
to transform in serious difficulties for the convergence process, making necessary, on one 
hand, the active involvement of the accounting profession in the standards practical 
application, training of the specialists and elaboration of professional guides and, on the other 
hand, the development of the capital markets.  
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3.3  Current Romania auditing system 
Like accounting regulations, audit standards and practice in Romania have been 

undergoing a process of change that is still developing. The Romanian Chamber of Auditors 
was established by Ordinance 75/1999 (as subsequently approved by Law 133/2002) to 
establish auditing standards in Romania and to monitor the audit profession in relation to 
membership and qualification standards including establishment of examinations and 
membership criteria, ongoing training programmes, ethical standards, and quality review 
procedures. The Chamber of Auditors has adopted for application in Romania the 
International Standards on Auditing as issued by the International Federation of Accountants.  

In time there were defined a number of possible audit requirements:  
a) For completing financial statements under MoF Order 94/2001 the company must have 

financial statements audited by a "financial auditor", member of the Romanian Chamber 
of Auditors. The "financial auditor" issues a report to shareholders on the MoF Order 
94/2001 prepared financial statements at the annual general meeting of shareholders.  

b) For SA (Joint-stock) companies that are not completing financial reporting under MoF 
Order 94/2001 a financial auditor or a "Censors Committee" as defined under Law 
31/1990 (the Company Law) are required. A report is issued by the Censors Committee 
(jointly or individually) on the annual statutory financial statements to the annual general 
meeting of shareholders.  

c) If a SRL (limited liability company) has more than 15 shareholders, then a Censors 
Committee is required. 

d) For listed companies, the annual financial statements must be audited by a financial 
auditor. The report that is completed by the financial auditor is issued to the shareholders 
and to the Romanian Securities Commission. Companies completing MoF Order 94/2001 
financial statements can have the same auditor for both financial audit reporting and 
CNVM reporting (National Securities and Exchange Commission) as long as the relevant 
"financial auditor" has an additional CNVM approved qualification (CNVM Instruction 
4/2000). 

4 Conclusions 
The challenges faced in Romania at the commencement of the process of adoption of IAS 

cannot be overestimated. A refocusing of financial reporting to meet the demands of other 
users of financial information, such as shareholders, potential investors, customers and 
suppliers was required. The consequent application of an accounting framework based on use 
of judgment, with provision of additional disclosures and an acceptance that significant 
differences between accounting profits and fiscal profits control exist demanded a very 
significant change in accounting practice.  

A change in mind set was also needed to overcome the past reluctance of prepares of 
financial information to disclose more than was absolutely necessary, in particular in relation 
to contingent liabilities (including liabilities to State organizations), related parties 
identification, and disclosure of certain segmental information. 

The approach adopted by M.P.F. to address those issues can best be described as 
gradualist.  

Not applying the inflation accounting and consolidated accounts, as generated by the 
permissive legal framework, and considering the implementation of all IAS, determined 
a faulty reporting of the economic reality, by maintaining the value of own capital in 
historical costs, the lack of validation of the values of patrimonial assets set up in accordance 
with specific standards, correlated to reporting a result of the financial year entirely irrelevant 
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from the point of view of its worth. We have to become aware that a compliance of financial 
situations to IASB can be realized only if the International Accounting Standards are applied 
all in all. 

Now, the real challenge facing Romanian accounting is not accelerating introduction of 
reforms still needed, but policing those reforms already in place. Responsibility for policing 
does not lie with M.P.F. but rests with bodies such as the Romanian National Securities 
Commission, the Bucharest Stock Exchange and the auditing profession. 

One major problem for Romanians accountants is the useful of a one clear rule, issued by 
Ministry of Public Finances, since IAS do not require entities to observe only one rule, but 
allows them to choose between alternatives. The Romanians practitioners have a huge fear to 
make chooses, because they haven’t experience, they couldn’t preview the consequences of 
one or other options, they really didn’t know which is the best options for reflect the true and 
fair view of company financial position and performance.    

At this point, we have to specify that Romanian accountants, probably more than other 
accountants confronted with the IAS application over the world, had to realized theirs 
mentality was not fitting well at all with the rules, principles and let’s say the philosophy of 
IAS, and they are very skeptics. On the other hand, the students from our University, Babes 
Bolyai Cluj Napoca, are much more opened to understand and accept IAS or IFRS than 
accountants (IAS is part of Babes Bolyai University curriculum since 2000.)  More over, they 
quickly assimilate the information received and take is as something is normal to be done. 
This tells us the battle isn’t lost at all. At this moment we have to focus our attention on the 
middle age accountants, because they will be on the market for at least 10 or 15 years from 
now. If they continue to adopt the same attitude as far, neglecting the real benefits of 
something that give us the real picture of a company financial situation, the Romanian 
accountants have to reconsider their position on that matter. 

Problems of using IAS observed during this research mostly refer to the excessively 
general nature of directions, there imprecision, lack of distinctness and of possible solutions 
for some fields, etc. Almost 70 % of respondents in the observed sample think that IAS is not 
precise enough for the practical use and are inadequately understandable (almost 30 %). To 
illustrate the problem that appears in the real accounting practice, here are some comments of 
respondents: 

“IAS/IFRS should be more clearly explained and more accessible to a wide number of 
users… they contain too many compromises and alternatives… lots of questions have not 
been solved, some things have only been fundamentally solved and that gives the possibility 
of different individual interpretations… poor and inconsistent translations, etc.” 

The majority of examinees (70 %) think that IAS/IFRS are god framework (base) for the 
choice and use of accounting politics, in other words, for making financial statements, but 
they should be in a certain way approached according to the needs of Romanian companies. 
In such context, the best way of approaching is by the opinion of examinees (almost 75 %), 
establishment of own accounting standards, which will be based on direction of International 
Standards. But in the same, time they will esteem our specific qualities, which mean they will 
be more specific, understandable and simpler for the use in our conditions. 

In this point The Body of Accounting Experts and Licensed Accountants from Romania 
was active, positive by organising training courses and issuing guidelines. 

Also, for listed companies, Bucharest Stock Exchange request the appliance of Corporate 
Governance Principles and National Securities Commission impose a minimum set of 
financial information to be delivered by listed companies.  
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The use of non transparent financial reporting, if we will adopt IFRS in the same manner 
like we did with IAS, enables some companies’ management to conceal their true financial 
position, use of cash and periodic results from outside interested parties: not just existing 
outside shareholders, but also employees, creditors, prospective investors and local and 
federal government agencies and others.  The application of IFRS will not of itself necessarily 
prevent major frauds and improper transactions for personal gain by management against its 
enterprise, but it will assist in their timely detection and will also act as an important 
deterrent. 

Financial statements present financial and performance position in running a business. 
They are one of the determinant keys in the process of making investment decisions of both 
domestic and foreign investors. Because of these particular reasons financial statements have 
to be made in a way that would be understood by the capital markets, by all potential 
investors no matter which country they come from. 

The capital markets includes a very broad group that includes all potential investors and 
lenders; organized stock markets, venture capital, banks, industrial partners and international 
institutions such as the ERBD. So, what the markets are looking for is high quality financial 
information, which possesses a number of desirable characteristics. That information should 
be comparable, so that the financial performance of different companies in similar business 
sectors is reported using the same accounting principles. Also, a company’s own performance 
across several years must be comparable so that trends can be seen and understood. Financial 
information should be comprehensive, so that the reader can find all-important aspects of the 
companies' financial performance and position discussed. It should be fair, such that the 
information gives a fair representation of the economic reality of transactions and events. And 
finally it should be reliable. Investors can trust only reliable financial information. High 
quality reliable audited financial information is the lifeblood of the capital markets. 

IAS and IFRS are our today's reality. Legislation should create a favorable environment to 
support IFRS adoption by companies, and provisions that would otherwise prevent or act, as 
an impediment to IFRS adoptions by enterprises should be changed.  Therefore, as recognized 
above, companies which will prepare IFRS financial statements should be obliged to take into 
account all economic aspects present in the economy they run business. Do not forget that 
IFRS are prepared to meet and serve the needs of investors and other users of financial 
statement. 

Also, wide-ranging Guidance, model examples and explanations of how companies can 
apply IFRS in practice are needed and should be widely disseminated.   

IFRS signifies a new era of financial reporting that will touch thousands of companies 
around the globe. The fact that a vast majority of countries have an active agenda or IFRS 
convergence is very encouraging, but there is still much work to be done. All market 
participants such as governments, regulators, companies, and academic world should work 
together in the field of responsibility to further convergence. 

Undeniable, IFRS provide higher quality information, more transparency and consistency, 
so the company’s financial statement will be comparable both in time and space. More over, 
the Board encourages companies to apply IFRS rigorously. What does it imply? Do we not to 
take into consideration specific differences that can arise in a particular geographic area? We 
don’t think so, because the Board position is ”standards will be applied without differences 
and interpretation”. On the other hand, IFRS accept the existence of specific differences, 
depends the country. So, what does the acceptance and adopting IFRS totally, like the Board 
issued them, mean? This means that financial statement will look alike everywhere, in any 
country. The companies will report their financial statements according IFRS by presenting 
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the same thing, without any selection or options to reconsider. We can conclude particular 
differences can create confusions, as we demonstrated before, taking Romania case as 
example. 
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Abstract: Auf dem Weltsymposium in Karlsruhe sprach ich über der Umsetzung der 
Materialien für die Unterstützung des Studiums auf der Universität Pardubice in der 
Tschechischen Republik. Die Situation erfuhr in der letzten Zeit erhebliche Änderungen. Der 
Unterricht mit Hilfe des Systems e Doceo von der Firma Trask solutions wurde vertieft. So 
stehen den Studenten elektronische Hilfsmittel zur Verfügung. Welche Möglichkeiten für die 
Nutzung von Internet als neues Ansatz für die Freizeit den Studenten auf der Universität 
Pardubice tatsächlich zur Verfügung stehen soll die neue Nachforschung im Frühling 2003, 
2004, 2005, 2006 zeigen. 
Schlüsselwörter: Freizeit, Internetnutzung in der Freizeit, Langlebige Ausbildung, 
Ausbildung in CR und EU, neue Technologien. 

1 Termindefinition 
Das E-Learning ist definiert als: 

• eine Serie von Steuerungs- und Ausbildungsprozessen, deren Ablauf die Nutzung von 
EDV-Mittel ermöglicht;  

• ein junges Fachgebiet, der die vorherige Ausbildungstrends bewältigt; 
• effektive Nutzung der EDV-Technologien in dem Ausbildungsprozess; 
• Ausbildungsmilieu; 
• bedeutet in der Tat die Unterstützung der Ausbildungsprozesse durch die 

elektronischen Medien. 

Die Nutzung der Ausbildungsgruppen online ermöglicht, dass die Lernprozesse, die auf 
der Aktivität des Studenten basieren, und die er selber plant und durchführt in vordefinierten 
Arbeitsgruppen in einem Zeitraum jedoch auf unterschiedlichen Stellen verläuft. In dem e-
learnigsrozess stellt den Computer ein Arbeits-, Informations-, Kommunikations-, und 
Presentationsmittel in einem. Unterschiedliche Ausbildungsphasen ist es so möglich in einem 
Medium zu konzentrieren.  

Die effektive Nutzung der Informationstechnologien in dem Ausbildungsprozess.  

• das Ausbildungsumgebung die auf e-learning basiert kann zu der 
Informationsschaffung beitragen,  

• die Kommunikation zwischen den Ausbildenden und Ausbildungsteilnehmer zu 
unterstützen, oder   

• als Träger der diakritisch strukturierten Ausbildungsmodelle zu dienen.   

So betrachtet ist das E-learning bestimmt nicht ein neues Ausbildungskonzept, 
Asbildungsstrategie oder Methode.  

2  Die Vorteile der Ausbildung mit Hilfe von E-learning 
Das E-learning liefert sofort Informationen von den einzelnen Studenten (wie viel Punkte 

sie erreicht haben, wie viel Zeit sie in welchen Teilen des Kurses verbracht haben, wie sie die 
Fragen beantworteten usw.) Die statistischen Angaben bewerten auch die Erfolgreichkeit der 
einzelnen Kurse und so identifiziert sie die Kurse, die neu bearbeitet werden müssen und 
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gleichzeitig stellt eine neue Form der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen 
Studenten und Lektoren dar, die ohne der EDV-Technik kaum denkbar sind. 

Oft wird unter E-learning multimediale Ausbildungskurse verstanden. Das ist jedoch nur 
ein Bestandteil, der zu der sog. asynchronen Studienform gehört. 

Bei dem E-learning bestimmt die Qualität der Planung und Verwirklichung des 
didaktischen Konzeptes, das die Grundlage des Studiums bedeutet, das Ausbildungspersonal, 
obwohl er nicht unter allen Umständen in dem Ausbildungsprozess direkt in der realen Zeit 
angebunden ist. 

3  Nutzung des E-learning in der Freizeit  
Die Frage der Freizeit stellt nicht nur das Gegenstand der Pädagogik und Soziologie dar, 

aber auch des Nationalumwelts, Sozialpolitik, und sonstigen wissenschaftlichen Bereiche.  

Mit der Freizeit beschäftigen sich sogar gesamte Industriebereiche und unterschiedliche 
Institutionen, die die Möglichkeiten, die die Freizeit bietet nutzen wollen.   

Nach der Freizeitverbringung kann sogar die Mensentypologie definiert werden: 
• auf Konsum orientiertes Mensch 
• sozial orientiertes Mensch 
• ästhetisch orientiertes Mensch 
• theoretisch orientiertes Mensch 
• sportlich orientiertes Mensch 
• Mensch ohne Interessen = gelangweiltes Mensch 

Aus dem Gesichtspunkt der Nutzung ist es möglich die einzelnen Freizeitsteile in den 
letzten 10 – 15 Jahren auf: 

• Produktionszeit – die Dauer, die zur Arbeit dient und ist für die Sicherung der 
unentbehrlichen Lebensbedürfnisse bestimmt, ist nicht mit der Arbeitszeit identisch. 

• Reproduktionszeit – die Dauer die zur Regenerierung und Reproduktion der Kräfte 
benötigt wird (die Nachtruhe, die Ausspannung, das Essen und die Higyäne) 

• Eigene Freizeit – die Zeit, mit die beliebig gestaltet werden kann 
• der Rest des Tages die nach der Produktions- und Reproduktionszeit geblieben ist 
• Wochenende (zwei Tage) 
• bezahltes Urlaub 
• die Freizeit in der Rente 
• die Freizeit bei der Arbeitslosigkeit  

Die Freizeit bildet ein wichtiges Bestandteil des Lebensstils der Studenten. Die Freizeit der 
Studenten ist durch vielfältige Tätigkeiten gekennzeichnet. Die Forschung bei uns und auch in 
anderen Länder einigen sich im Prinzip darin, dass die Jugendlichen bevorzugen Sport, 
soziale Interaktion, Kultur und Unterhaltung durch die Massmedien, Lesen, und in letzter Zeit 
auch die Arbeit mit dem Computer und sonstiger Digitaltechnik.Die neue Unterrichtsform in 
der Freizeit kann aus dem gesichtspunkt der Studenten des langlebigen Ausbildung, der 
Lektoren oder aus dem Gesichtspunkt des Managements (Vgl.: IGIP  Karlsruhe 2003 – 
Deutschland, Frieburg 2004 - Switzerland) betrachtet werden.  
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4 Die Nachforschung durch das Fragebogen und Gespräche 
4.1  Das Ziel der Nachforschung 

Das Ziel der Nachforschung gab es, die Zeitdotation der Studenten der Universität 
Pardubice für die Arbeit am Computer festzustellen und gleichzeitig feststellen, welche 
Möglichkeiten bietet die Einführung des E-Learnings in das Unterricht. 

4.2  Die Ergebnisse der Untersuchung  
Die anonyme Nachforschung fand in April 2003, 2004, 2005 und 2006 bei den Studenten 

der Universität statt. Mit den Ergebnissen machen wir durch die Graphen aufmerksam und 
durch die Praesentation in September auf dem 35. International IGIP Syplosium in Tallinn 
2006. 

Die Nutzung von Computer und Internet inerhalb der laufenden Arbeitswoche und in der 
Freizeit. Respondenten insgesammt – 763 

Die Datei beinhaltet insgesamt 763 Studenten aus vier Fakultäten der Universität 
Pardubice. Die fünfte Fakultät wurde zu der Universität erst vor einem Jahr und so konnte in 
die Untersuchung nicht eingegliedert werden.  

 Die benutzten Methoden: Gespräche, checklistenbasierte Befragung, Zeitaufnahme. 
Aufgrund der Gespräche wurde deutlich, das die Internetnutzung ist in den letzten 6 Jahre 

ein unerlässliches Bestandteil deren Lebens geworden ist  In der Freizeit (vgl. „Zeitaufnahme 
des Tages“ wird die Internetnutzung) zeigt die am Internet verbrauchte zeit eine steigende 
Tendenz auf, diese Tendenz ist besonders für Wochenende am deutlichsten zu sehen. 
(freitagnachmittags, samstags, sonntags) vgl. Graph Nr. 4. - es handelt sich um die Nutzung 
der Variante 3-5 St. und weiter um die Variante mehr als 6 St.  

Weiter wurde untersucht, „zu welchem Zweck das Internet benutzt wird", vgl. Graph 
Nr. 5. Die Analyse wird in der Präsentation gezeigt.  

5 Zusammenfassung:  
In den letzten sechs Jahren steigt der zeitliche Aufwand für das Internetnutzung in der 

Freizeit der Studenten auf der Universität Pardubice-ČR. Das Nutzungsportfolio ist sehr 
unterschiedlich, was auf der graphischen Darstellung hervorgeht. Der Zeitaufwand ist im 
Vergleich mit dem Jahr 2000, in dem die Untersuchung angefangen wurde, um ein Drittel 
gestiegen. 
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1.Textbearbeitung, 2. Tabellen und Graphenbearbeitung, 3. Arbeit mit der Graphik, 4. Programmieren,  
5. Arbeit mit dem Internet, 6. Spiele und Unterhaltung, 7. Filme, 8. Musik, 9. Schule, 10. Entwicklung der www 
Seiten, 11. Arbeit, 12. Sonstige. 

Graph 5 
 

6 Abschluss 
Das Ziel der Education ist: 

• die persönliche Entwicklung und Professioneller Einsatz der Studierenden,  
• die Nutzung der Emotioninteligenz der studierenden 
• rationale und kreative Disposition mit Planung und Studienmaterialien 
• Entfaltung der Computerkenntnisse nicht nur bei Studenten, aber auch bei 

Erwachsenen. 

Die Ergebnisse der Forschung deuten darauf hin, dass die Studenten durch das Studium auf 
der Uni auf selbstständige Ausbildung gut vorbereitet sind und können ihre Kenntnisse weiter 
durch das E-Learning weiterentwickeln. 

Die Freizeitspolitik wird durch den Teil der gesellschaftlichen Politik gebildet, der sich auf 
die elementare menschliche Bedürfnisse der Selbstverwirklichung und des „Lebenszweck 
orientiert. Die Aufgabe der Gesellschaft ist, die äußere Rahmen für ein subjektiv 
annehmbaren und befriedigenden Leben innerhalb der sozialen Beziehungen, was bedeutet, 
dass der Mensch sowohl in der Arbeit als auch in die Freizeit, im Alltag sowie im Urlaub 
muss eine Chance sich zu finden haben und nicht sich zu verlieren.  
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ASYMMETRICAL INFORMATION AND CORRUPTION 

Jolana Volejníková 
Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice 

Abstract: Corruption is a phenomenon a lot of dimensions. It makes itself felt in economy, it 
has its moral, social, political and cultural extent. Submitted paper deals with                            
the microeconomic aspects of corruption. Main purpose of this paper is refer to numerous 
relationship between corruption and information failure of market. With use of the paper 
coming out of the principal-agent theory, there is discussed the possibility of restricting 
corruption by setting of alternative wage regime in public administration. 
Key words: asymmetrical information, corruption, moral hazard, adverse selection, principal 
agent problem, optimal wage regime 

1 Introduction 
     Asymmetrical information is very common cause for the failure of allocation function of 
market. Secret activities (i.e. the activities that it isn´t possible to examine without extra costs, 
e.g. the method of innovation the production of competitor) or secret information (it is the 
situation when one side of market has more useful knowledge than other side; for instance, 
the seller is better informed of selling product than the buyer). At the present time, 
information is very valued good, however, it is need to spend not only ample time, but also 
financial resources for their acquisition. To have information, it means to aquire the 
competitive advantage and it is the reason that leads economic entities at maximization             
of their target function to selecting the methods as the fastest to get information in needful 
quality and required quantity.1 Individual economic entities markedly differ by the quality              
of their information; some economic entities have much better information than the others. 
Theoretical analysis relating to relationship of asymmetrical information to problematic               
of corruption is the aim of submitted paper. 

2 Moral hazard and adverse selection  
The position of asymmetrical information is representative form of possible corruption 

effects in microeconomic sphere and as such it has the number of negative falls for the 
function of markets. In definite cases it can lead to market deformation, demonstrative by 
moral hazard2 or adverse selection3. The canal of corruption is created when “expertise” 
originates in information from officials and in the situations of dependence business entities at 
bureaucratic resolutions. It is concerned, e.g. devoted information about conditions and the 
background of privatization process, about conditions and the height of competitive offers, 
about conditions of contract, service linked with acquirement of competitive advantage, 
timely warning of monitoring, police etc. In all cases, the corrupt entity urges for the 
acquirement of advantage by way of limitation on uncertainty. On the other hand, officials 
                                                        
1 New theory of information was developed in economic theory at the scene of the Chicago school by G.J. 
Stigler in The Economics of Information, 1961. 
2 It generally represents the activity of informed market entity that with maximization of its utility limits the 
utility of the others - uninformed entities of market. In markets with asymmetrical information, better informed 
entities will presume their position at the expense of less informed entities. 
3 It generally presents the process when “less advisable” entities of market, demanding or supplying, will 
participate in market exchange more often than the others. Consequently, superior products are driven out of 
market, eventually, it leads to situation when on the basis of self resolution the competent employees or the 
employees with better qualification go away and only the employees less qualified and less competent are 
staying. 
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play on their position and very often create conditions that lead to this kind of bribery, for 
example when ones cause time-lag and rigid aplication of requirements. Of experience, there 
are known cases that there, where non-impugnable informational duty4 of public 
administration empolyees is formed, “its customers” are often meet with reluctance to afford 
a required information. 

The problem of asymmetrical information is nowhere only the domain of public 
administration. To the most widespread forms of intradepartmental economic criminality 
pertain: industrial espionage, sophisticated computer frauds and not allowed providing of 
information. The measure of this criminality in the Czech Republic grows and it is the 
privilege of middle and higher management. It stands to reson that the motivation based only 
on higher position and earning of these employees mulfunctions. According to the last 
research5 there became the victims of economic criminality almost 63 % Czech companies 
within years 2004 and 2005. Computer criminality, industrial espionage and not allowed 
providing information participate over most 20 % on the criminality of employees of 
interwieved companies, improper use of information at share dealing introduce next 6 % 
informants. 

According to [ANDVIG and FJELDSTAD, 2000] it isn´t at the explanation of corruption so 
significant problem of adverse selection, but rather a moral hazard. However, adverse 
selection is very important at dissemination of corruption. Officials don’t generally have 
sufficient information about types of managers, honesty and dishonesty of subordinate 
officers, about their activities and corruptibility. For example a manager will have more 
knowledge about his qualificiation and skills than owner who employed him. Manager can 
accept briberies, defalcate resources or spend little effort during his employment until it is 
possible to monitor manager´s activities without significant expenses. Moreover, in the 
background with developed corruption relationships will stay only those that will be willing 
“cooperate” [FRANK, 1995]. At first, the problem is the resolution of potential bad choice of 
employees and then how builds up a system that will motivate employees to honesty and 
solve the problem of moral hazard. There have a chief (or generally principal) basically two 
possibilities: either provide incentives for honest behaviour of agents or increase probability 
of monitoring and penalty and thereby increase probability of detection. Following picture 
illustrate the problems of asymmetrical information (Picture 1: Problems of asymmetrical 
information).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 In the Czech republic rising on the basis of the Law about free access to information (Law no. 106/1999 Sb. 
Czech republic, in a word of following  rules). 
5  The paper of PricewaterhouseCoopers company. 
Accesible (on line) at: http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/ 

http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/
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Adverse selection 

 

 

 

 

 

 
Moral hazard 

 

                                                      

Picture  

 

Pic. 1: Problems of asymmetrical information6 

Nowadays in economic theory we can notice relatively frequent application of moral 
hazard problem in new institutional economy namely first in context of so-called problem of 
substitution (problem of agency or principal-agent problem, P-A). Generally it is the 
situation when one entity (owner-principal) delegates its rights to another entity 
(representative-agent) that represents him and that is under contract (formal or informal) to 
supply and promote in certain sphere the interests of principal. The compensation for it: 
negotiated payments or enjoyment that principal provides to him. The P-A problem generates 
on all levels of hierarchical organization. Agent is generally much better acquaint with real 
status of affairs in the field in which represents principal, and that is why it can presume on its 
position and its informative superiority for its benefit and represented principal so derogate. 
“Bureaucrats, rather than minister taking around specific office, have detailed information of 
supply service - they are acquainted with prices of inputs, trends of demand, etc.”  [JAKSON, 
BROWN, 1990:199]. It makes it possible not only the privilege position of bureaucracy but 
also the appearance of X-unefficiency.7 However, the objectivity of these deductions will 
always depend on moral characteristics of participated entities. It stands to reson that there 
exist serious expectations for the asymmetry of information and it especially then it isn´t 
possible to well monitor conditions for taking advantage of agents´position (or generally 
subordinated). In the majority of cases the principal have to spend very high costs to will be 
relatively informed of the activity of agent.  

3 Application of P-A theory and solving corruption in public administration 
Theoretical analysis (that appears from P-A problem) evokes to idea that would 

acceptably increase the salaries in public administration in that there would be solved the 
problem of bribes. The paper concentrates on tax administration; nevertheless, this model can 
be applied to public administration in general. The authors assume that the main principal's 
(i.e., tax authorities) objective is to maximize net tax revenues of wage costs, monitoring costs 
and revenue fraud. Tax collectors (the agents) are divided into two categories-the honest and 
                                                        
6 Andvig and Fjeldstad,, 2000: adjustment and translation - author 
7 The signification for situation when organization (public or private) don´t achieve with specific combination of 
inputs to turn out maximum output. The reason is mainly low motivation of management to efficient reducing of 
costs. The term was for the first time used by american economist Harvey Leibenstein in „Allocative Efficiency 
vs.X-Efficiency“, American Economic Review, June 1966. 
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the dishonest. Honest tax collectors are predisposed to honesty. They put an infinite value on 
their integrity because they are unwilling to accept a bribe at any price. Dishonest collectors 
seek possibilities to maximize their private income and can be induced to behave honestly. 
These dishonest fellows collude with taxpayers (clients) in terms of fraud tax revenues and 
the penalty in the case of their detection. 

Ideal tax administration ought to hire only the predisposed honest collectors but ex ante it 
is impossible to tell them from the corruptible ones. Thus, an adverse selection problem is the 
principal problem. 

Let γ be the fraction of potential tax collectors who are corruptible in the pool from which 
tax administration recruites. This fraction of collectors indicates the level of honesty among 
collectors. It could be illustrate the level of corruption in public administration and denotes 
a well-established ethic of loyalty and honesty within the civil service [McLaren, 1996]. 
Next-let q is a probability that briberies will go undetected. However, if a collector is detected 
he is fired. Three different wage regimes are existing: (1) reservation wage that is equel to the 
opportunity cost, or the wage the tax collectors could earn in alternative employment; (2) 
efficiency wage which is above the wage the tax collector could receive in his alternative 
employment, and thus embodies a rent component that is supposed to deter corruption. The 
efficiency wage is an increasing function of q; (3) capitulation wage which is below the 
opportunity cost, since at least the potential corruptible tax collectors would be willing to 
work for less than their opportunity wage, knowing that they will be able to make additional 
income from bribery. [BESLEY and McLAREN, 1993] analyse each of these wage regimes 
in terms of their implications for government net tax revenue. 

In the model, the reservation wage regime makes sense where monitoring is effective 
(a low q), and dishonest tax collectors are dismissed in case of their detection. This wage 
regime is representing moral hazard problem because of the mixture of honest and dishonest 
collectors. Dishonest collectors will always accept a bribe if they are paid the reservation 
wage. This wage they can earn anyway in alternative employment. Whenever, a fraction (1 - 
q) of dishonest collectors is caught and replaced, number of civil fraud will diminish. Over 
time, the dishonest fraction of tax collectors will therefore be weeded out, leading to increased 
tax revenues. If γ is small, the reservation wage is optimal (in term of revenues), until 
motivation of all honest tax collectors takes effect. To pay out the lower wage than the 
reservation wage, it is not too economising by reason that the most of honest tax collectors 
will be headed to dishonesty. If tax collectors are paid the efficiency wage, they refuse bribes, 
and there is not civil fraud. 

However, this regime is effective from a net revenue standpoint (i.e., the objective 
function of the principal) and monitoring is strong enough (a low q), wage incentives to 
corruption in a rare occurrence. Thus, if γ is large and q is small (effective monitoring), the 
cost required for the efficiency wage is small and cost for paying a corruptible workforce is 
high (a high γ). In this case, efficiency wages are optimal. If monitoring is weak and the 
workforce is highly corrupt (γ and q are both large), efficiency wages are too expensive to be 
attractive. It means that the wage that deters honesty will be high and the wage cost could 
exceed tax collections. 

If the government pays capitulation wage, only dishonest collectors will be attracted to the 
tax administration. In this case, the government is giving in to the problem of corruption, 
because it will be accepting an entirely dishonest workforce that will be inclinable to 
corruption practices. In this situation when γ and q are both large, efficiency wages are too 
expensive to be attractive and the reservation wage would simply allow most of the tax 
collectors to bribe at the expense of government. Under these circumstances, the government 
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might decline tax collector's wages to reclaim higher revenues. Thus, capitulation wages 
become optimal. In this situation, the government will collect revenues only when it catches 
corruption in action, i.e., in time (1-q). 

Under efficiency wages, tax collectors are rewarded for not exploiting opportunities to 
behave dishonestly, and under capitulation wages, collectors are invited to suplement their 
incomes through corruption.  

While a reservation wage regime which seeks to augment honesty over time through 
monitoring and appropriate hiring and forint policies represents the most suitable long-term 
objective, it may make sense to pay tax collectors efficiency wages in the short and medium 
term, when adequate monitoring can be guaranteed. Next table (Tab. 1: The optimal wage 
regime (X) under different institutional and administrative conditions) summaries the 
“optimal” wage regimes under different institutional and administrative conditions. 
Tab. 1: The “optimal” wage regime (X) under different institutional and administrative 
conditions 

 

q - low (efficient 
monitoring) 
γ - small (few potential 
dishonest agents) 

q - low (efficient 
monitoring) 
γ - large (many potential 
dishonest agents) 

q - high (inefficient 
monitoring) 
γ - large (many potential 
dishonest agents) 

Reservation wage X   
Efficiency wage  X  
Capitulation wage   X 
Resource: Andvig and Fjeldstad, 2000:111, translated by author 

The model presented above may help explain some observations about public 
administration in developed countries. Anecdotal evidence indicates the existence of pay 
structures resembling capitulation wage regimes (where the official salary is well below the 
opportunity incomes), however, where the staff receive unofficial incomes far in excess of the 
reservation (opportunity) wage level, and where there is strong demand for the specific jobs 
[TANZI, 1995:174] reports, for example, that in an African country, "...three years ago, the 
government reduced the wages of cystome officials to zero for six months under the 
assumption that they could take care of themselves." A probably extreme position taken in 
this context refers to the late President Mobuto Sese Seko who advised Zairian civil servants 
that: "if you want to steal, steal a little in a nice way".  

Also, e.g. [RIJCKEGHEM and WEDER, 1997], document empirical evidence about the 
relationship between public sector wages and corruption. They hypothesise that low salaries 
force public officials to supplement their incomes by taking bribes, while high salaries 
containing high alternative costs are disclosing tricks. 

 In a sample of 28 countries they find a significant negative influence of public sector 
salaries relative to wages in the manufacturing sector on the level of corruption. Corruption 
seems to be less in countries where bureaucrats are relatively well paid compared to private 
sector employees. This relationship is illustrated in following graph (Picture 2: The 
association between corruption and wages in the civil service). The graph shows that an 
increase in the public sector wage level, in proportion to wage in the private sector, may 
contribute to reduce corruption. [RIJCKEGHEM and WEDER, 1997] argue that: “If public 
sector wages were doubled, the corruption index of a country will be improved by the order of 
2 points in the corruption index (CPI) of Transparency International.” 
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Pic. 2: The association between corruption and wages in the civil service 8 

4 Conclusion 
Asymmetry of information (as such) is not always necessary to consider as a problem with 

which markets would not cope. However, it acquires form of a market failure; there is not 
other feasible solution than regulating. Besides of national institutions, this function can be 
performed by various professional associations as are audit or medicine chamber, asociation 
of travel agencies and another. Fighting corruption only on the basis of wage incentives may 
be extremely costly to the authorities, and will most likely only have limited and momentary 
impacts if not combined with other measures. For instance, under circumstances with weak or 
non-existent auditing and monitoring capacity, and pervasive propensity for corruption, the 
low salary level observed in some public institutions in developing countries, may actually be 
too high in the sense that even lower salaries would not lead to increased corruption. 
Furthermore, there may also be a problem mentioned in Rijckeghem’s and Weder’s analysis 
when corrupt (and poor) countries tend to have poor budgetary performance and, thus, may 
keep civil service wages low as a consequence. [Treisman (2000)] also investigates the impact 
on corruption of the average government wage as a multiplier of per capita GDP. The results 
of these studies are ambiguous. Even other studies don’t find robust evidence for impacts of 
public salary levels on corruption. 
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MODELOVÁNÍ BONITY OBCÍ 
POMOCÍ DOPŘEDNÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ 

Martin Vomočil, Petr Hájek, Vladimír Olej 
     Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice 

Abstract: The paper presents the design of the parameters for long-term municipal rating. 
Modelling of the rating is realized by feed-forward neural networks. The paper deals with 
a layout of model for classification of municipalities by feed-forward neural networks and 
analysis his results. 
Key words: Rating, classification, feed-forward neural networks, back-propagation 
algorithm. 

1 Úvod 
Bonita [8] je schopnost subjektu řádně plnit své závazky. Zahrnuje jednak solventnost, 

jednak úroveň podnikatelských aktivit daného subjektu. Podle bonity hodnotí obchodní 
partneři a banky úvěruschopnost zákazníků. Vysoká bonita subjektu značí nízké úvěrové 
riziko, nízká bonita vysoké úvěrové riziko. Vysoká bonita umožňuje obci snížit náklady 
spojené s úvěrovým financováním. Pokud je bonita obce nízká, poskytovatelé úvěrů požadují 
za vyšší úvěrové riziko vyšší výnos. Bonita obce poskytuje tržním subjektům informace 
týkající se úvěrového rizika obce. Bonita obcí se liší od bonity podniků. Veřejný sektor má 
odlišný charakter než soukromý sektor. Cílem obcí není maximalizace zisku ani tržní 
hodnoty, ale uspokojování služeb obyvatel při respektování požadavků hospodárnosti, 
efektivnosti a účinnosti. Tyto cíle jsou sledovány také v oblasti úvěrového financování obcí. 
Z uvedeného vyplývá, že ohodnocování bonity obcí musí vycházet z odlišných kritérií, než je 
tomu u soukromých podniků. 

Ohodnocování obcí je v současnosti realizováno metodami, které kombinují matematicko-
statistické metody a ohodnocování expertem. Patří mezi ně bodovací modely (Scoring 
Models) [1], modely selhání (Default Models) [3] a modely ratingu (Rating Models) [8]. 
Bodovací modely vycházejí z identifikace základních rizikových faktorů, jejichž hodnoty se 
předem stanoveným způsobem váhují. Výsledek se pak považuje za ukazatel bonity 
ohodnocovaného objektu. Základem bodovacích systémů je volba vhodných parametrů 
ohodnocování. Parametry ohodnocování bývají především ukazatele finanční analýzy. 
Vypočteným parametrům je přiděleno bodové ohodnocení. Body za jednotlivé parametry jsou 
pak agregovány do jednoho ukazatele. Modely selhání vycházejí z předpokladu, že lze 
budoucí finanční potíže predikovat sledováním úrovně a vývoje vybraných ukazatelů. Mají 
za cíl informovat o blížících se finančních potížích. Selhání (Default) je neschopnost řádně 
a včas splácet závazky. Modely selhání jsou odvozeny od skutečných dat. Výběrový soubor 
objektů je rozdělen na objekty, které selhaly a na ty, které neselhaly. Cílem modelů je 
nalezení příčin rozdílů mezi těmito třídami. 

Nejrozšířenějším přístupem modelování bonity je modelování pomocí modelů ratingu. 
Rating je nezávislé ohodnocování, jehož cílem je zjistit (na základě komplexního rozboru 
veškerých známých rizik ohodnocovaného objektu) jak je tento objekt schopen a ochoten 
dostát včas a v plné výši svým splatným závazkům. Rating je ohodnocování založené 
na kvantitativních i kvalitativních parametrech. Je podkladem pro rozhodování investorů, 
bank a obchodních partnerů o spolupráci s ohodnocovaným objektem. Jedná se o postup, 
při němž se objekty zařadí do skupin (tzv. ratingových tříd) podle předpokládané 
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pravděpodobnosti selhání. V ratingové stupnici jsou ratingové třídy seřazeny dle stupně 
kreditního rizika. Změní-li se v čase kreditní riziko objektu, změní se jeho ratingová třída. 

Z uvedeného vyplývá, že modelování ratingu je klasifikační problém. Klasifikaci je možné 
realizovat metodami učení s učitelem (pokud jsou známé ratingové třídy zkoumaných 
objektů) nebo metodami učení bez učitele (pokud tyto třídy známé nejsou). Vzhledem k tomu, 
že ve vstupních datech je obsažen parametr, který udává zařazení obcí do ratingových tříd, 
jedná se o klasifikaci obcí do ratingových tříd pomocí metod učení s učitelem. Označení 
ratingových tříd je ve shodě s ratingovými agenturami (Aa, Aa-, A+, A, A-, Baa+, Baa) [2]. 
Stručná charakteristika ratingových tříd (RT) je uvedena v tab. 1. 

 Tab. 2: Ratingová stupnice 

RT POPIS 

Aa Rozvíjející se obce s dobrým rozpočtovým hospodařením, bez problémů 
se zadlužeností. 

Aa- Obce s vynikajícím ekonomickým prostředím, bez investičního rozvoje. 

A+ Obce průměrně zadlužené, s dobrým ekonomickým prostředím, 
investičně se rozvíjející. 

A Obce se špatným ekonomickým prostředím, bez zadluženosti, s 
průměrným rozpočtovým hospodařením. 

A- Obce s velkým majetkem, středně zadlužené, se signály ekonomického 
poklesu. 

Baa+ Obce s vysokou zadlužeností, investičně se rozvíjející. 

Baa Obce s vysokou dluhovou službou, špatným ekonomickým prostředím, s 
investičním rozvojem. 

2 Návrh parametrů ratingu obcí 
V [6, 2] jsou uvedeny společné kategorie parametrů, a to ekonomické, dluhové, finanční a 

administrativní. Klíčové jsou parametry ekonomické, dluhové a finanční. Rozdíly 
jednotlivých modelů jsou v parametrech a vahách, které jsou jim přisuzovány. Tyto modely 
předpokládají vysokou fiskální autonomii obcí. Ta umožňuje obcím ovlivnit své příjmy 
místními daněmi a poplatky za veřejné služby. Obce ČR mají naopak nízkou fiskální 
autonomii, proto se parametry ratingu od těchto modelů liší. 

Návrh ekonomických parametrů 
Ekonomické parametry ovlivňují dlouhodobé kreditní riziko. Obce s více diverzifikovanou 

ekonomikou a příznivějšími socio-ekonomickými podmínkami jsou lépe připraveny 
na ekonomickou recesi. Ekonomický růst však může vést k nutnosti rozšíření veřejných 
služeb a tím k růstu zadluženosti. Stabilní ekonomika obce může být příznakem ekonomické 
stagnace. Neexistuje syntetický parametr, který by kvantifikoval úroveň ekonomiky obce. 
Ekonomické parametry pro hodnocení kreditního rizika lze navrhnout takto [2]: 
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Parametr rPOp =1 , (1) 

kde POr je počet obyvatel v r-tém roce. Vyšší hodnota parametru p1 znamená pro obec 
zejména vyšší daňové příjmy. Daňové příjmy obce závisejí na počtu obyvatel obce 
a na koeficientu, který značí velikostní kategorii obce. Větší obce mají vyšší podíl 
na daňovém výnosu z toho důvodu, že obce s vyšším počtem obyvatel mají vyšší výdaje 
na infrastrukturu a další veřejné statky. Vyšší počet obyvatel znamená pro věřitele záruku 
budoucích příjmů obce a snižuje tak kreditní riziko obce. 

Parametr srr POPOp −= /2 , (2) 

kde POr-s je počet obyvatel v roce r-s a s je zvolený časový interval. Změna počtu obyvatel je 
dobrým měřítkem ekonomické vitality obce. Ekonomický růst obce vede k rostoucímu počtu 
obyvatel. Náhlý růst počtu obyvatel je třeba hodnotit obezřetně, nemusí znamenat skutečný 
trend. 

Parametr Up =3 , (3) 

kde U je míra nezaměstnanosti v obci. Míra nezaměstnanosti hodnotí celkové ekonomické 
zdraví obce. Ekonomický růst snižuje nezaměstnanost v obci. Z nízké míry nezaměstnanosti 
lze proto usuzovat na dobré ekonomické zdraví. Vysoká míra nezaměstnanosti znamená vyšší 
výdaje za sociální služby. Nedostatek pracovních příležitostí dále snižuje ceny nemovitostí, 
což vede ke snížení rozpočtových příjmů z daně z nemovitostí. 

Parametr ∑
=







=

k

i
p

1

2
i

4 PZ
PZO , (4) 

kde PZOi je počet obyvatel zaměstnaných v i-tém odvětví ekonomiky i = 1,2, … ,k, PZ je 
celkový počet zaměstnaných obyvatel, k je počet odvětví ekonomiky. Parametr p4 vyjadřuje 
koncentraci zaměstnanosti v odvětvích ekonomiky a je mírou koncentrace ekonomiky obce. 
Parametr p4 je nejvýznamnějším činitelem ratingu obcí. 

3 Návrh dluhových parametrů 
Dluhové parametry zahrnují výši a strukturu dluhu. Poměrové parametry jsou často 

používanou metodou měření dluhu obce a schopnosti obce splácet dluhovou službu. Použití 
poměrových parametrů je však efektivní pouze tehdy, pokud jsou k dispozici rovněž 
parametry pro ostatní srovnatelné obce. Teprve srovnání parametrů s těmito obcemi podává 
informaci o skutečné dluhové i finanční situaci obce. Na základě uvedených skutečností lze 
navrhnout následující dluhové parametry [2]: 

Parametr OPDSp /5 = , (5) 

kde p5∈<0,1> a DS je dluhová služba, OP jsou opakující se příjmy. Jedná se o základní 
dluhový činitel. Měří kapacitu obce pokrýt DS z pravidelných rozpočtových zdrojů. Dluhová 
služba označuje roční platby úroků včetně ročních splátek - anuit. Opakující se příjmy jsou 
celkové příjmy bez jednorázových a kapitálových příjmů. Hodnotu parametru p5 nad 0.15 lze 
považovat za signál hrozící dluhové pasti. 
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Parametr POCDp /6 = , (6) 

kde CD je celkový dluh v Kč. Uvedený parametr měří hrubou míru zadluženosti obce, 
tj. kolik Kč dluhu připadá na jednoho obyvatele obce. Jeho absolutní hodnota je sama o sobě 
nevypovídající. Je zapotřebí porovnat hodnotu tohoto parametru obce s ostatními obcemi 
v regionu, popř. v celém státě. 

Parametr CDKDp /7 = , (7) 

kde p7∈<0,1> a KD je krátkodobý dluh. Analyzuje strukturu dluhu. Krátkodobý dluh slouží 
ke krytí krátkodobých závazků vyplývajících z nedostatečného peněžního toku. Krátkodobý 
dluh by měl být během fiskálního roku celý splacen. Pokud je však KD určen ke krytí 
rozpočtového schodku nebo k financování investičních projektů, jedná se o nebezpečný signál 
a negativně ovlivňuje kreditní riziko obce. Úrokové sazby KD bývají plovoucí, mění se, což 
může vést k neschopnosti obce splácet dluh. 

Návrh finančních parametrů 
Finanční parametry informují o rozpočtovém hospodaření obce. Jejich hodnoty jsou 

získávány z rozpočtu obce. Finanční parametry pro hodnocení kreditního rizika lze navrhnout 
takto [2]: 

Parametr BVOPp /8 = , (8) 

kde p8∈R+ a BV jsou běžné výdaje rozpočtu. Parametr p8 ukazuje na kvalitu rozpočtového 
hospodaření. Pokud je stabilně větší než 1, tj. běžný rozpočet je přebytkový (zároveň trend 
ukazuje na rostoucí hodnotu parametru), finanční situace obce je dobrá. Dobrá finanční 
situace znamená i lepší pozici z hlediska dluhové kapacity. Hodnota parametru p8 větší než 1 
umožňuje obcím použít běžný přebytek k financování svých závazků. 

Parametr CPVPp /9 = , (9) 

kde p9∈<0,1> a VP jsou vlastní příjmy, CP jsou celkové příjmy. Vyšší podíl vlastních příjmů 
na celkových příjmech znamená vyšší fiskální autonomii obce. Vyšší fiskální autonomie vede 
k nižší zadluženosti obcí. Výše fiskální autonomie ovlivňuje rozhodování managementu obce. 
Management obce volí kombinaci VP a dluhu na financování veřejných statků. Čím vyšší je 
tedy jejich fiskální autonomie, tím nižší mají potřebu volit dluh jak nástroj financování. 

Parametr CVKVp /10 = , (10) 

kde p10∈<0,1> a KV jsou kapitálové výdaje, CV jsou celkové výdaje. Vyšší hodnota tohoto 
parametru ukazuje na investiční aktivitu obce a na dobré běžné hospodaření obce umožňující 
další rozvoj. Tato hypotéza je rovněž v souladu s mezigenerační teorií spravedlnosti, kdy se 
na kapitálových výdajích mají podílet jak současní, tak budoucí uživatelé veřejných statků. 

Parametr CPIPp /11 = , (11) 

kde p11∈<0,1> a IP jsou investiční příjmy. Dluhy jsou primárně určeny k financování 
investičních (kapitálových) výdajů (projektů). Čím vyšší je parametr p11, tím nižší je potřeba 
dalšího zadlužování k financování investičních projektů. 
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Parametr POLMp /12 = , (12) 

kde LM je výše likvidního majetku obce. Obce disponují vlastním majetkem. Tento majetek 
je často použit jako zástava bankovních úvěrů. Banky poskytnou úvěr pouze v tom případě, 
pokud majetek, který je jako zástava použit, je dostatečně likvidní, tedy v krátkém čase 
zpeněžitelný. Likvidním majetkem obce se rozumí dobře situované rozlehlé pozemky, 
komerční budovy, zemědělské pozemky a majetek sloužící podnikatelským účelům v majetku 
obce. 

Vektor parametrů pro rating obcí 
Parametry p1 až p12 představují vektor p parametrů ratingu obcí ČR. Vektor p má tento tvar 

p = (p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12). (13) 

Pro n obcí On se navržený model dá vyjádřit ve tvaru datové matice 
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kde n je počet objektů (obcí), m je počet parametrů, xij je hodnota j-tého parametru pj 
pro i-tou obec Oi, j∈{1,2, … ,12}. 

4 Návrh modelu na klasifikaci bonity obcí na bázi učení s učitelem 
Pro klasifikaci bonity obcí na bázi učení s učitelem je, mimo jiné, vhodná dopředná 

neuronová síť [5, 10]. Model na bázi učení s učitelem je znázorněn na obr. 1. 

 
Obr. 9: Model na klasifikaci bonity obcí 

Model se skládá z návrhu parametrů p1 až p12 a vstupního vektoru pro rating obcí, který je 
popsán v předchozí části článku. Další důležitou částí modelu je předzpracování vstupních dat 
a získání parametru, který udává příslušnost objektu do ratingové třídy. Podle tohoto 

Návrh parametrů 
p1, p2, … ,p12 

Předzpracování 
vstupních dat 

Klasifikace obcí 
do tříd 
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parametru se dopředná neuronová síť učí. K získání parametru je nutné využít metod, které 
zařadí objekty do ratingové třídy bez toho, že je známo do jaké ratingové třídy patří. Jsou to  
metody s učením bez učitele. Z těchto metod se využívá zejména shluková analýza [9, 12], 
fuzzy shluková analýza [4] atd. Problematika klasifikace obcí do ratingových tříd pomocí 
metod s učením bez učitele, je analyzována v [2]. 

Paradigma neuronové sítě je formulováno pomocí grafovo-teoretického přístupu [5]. 
Přitom se vychází z analogie s lidským mozkem. Formálně je neuronová síť definovaná jako 
orientovaný graf [5] G = (V,E). Výrazy V = {v1,v2, … ,vN} a E = {e1,e2, … ,eM} označují 
neprázdnou vrcholovou množinu, resp. hranovou množinu grafu G obsahujícího N vrcholů 
(neuronů) a M hran (synapsí). Každá synapse Ee ∈  se interpretuje jako uspořádaná dvojice 
dvou neuronů z množiny V, e = (v,v´). Synapse e začíná v neuronu v a končí v neuronu v´. 
Množina V je rozložená na disjunktní podmnožiny následujícím způsobem 

OHI VVVV ∪∪= , (14) 

kde VI obsahuje NI vstupních neuronů, které sousedí jen s vycházejícími synapsemi, VH 
obsahuje NH skrytých neuronů, které sousedí současně s vycházejícími jako s vcházejícími 
synapsemi a VO obsahuje NO výstupních neuronů, které sousedí jen s vcházejícími synapsemi. 
V následujících úvahách se bude vždy předpokládat, že množiny VI a VO jsou neprázdné, 
tj. neuronová síť obsahuje vždy alespoň jeden vstupní a jeden výstupní neuron. Pro acyklické 
neuronové sítě [5] mohou být neurony uspořádány do vrstev 

tLLLLV ∪∪∪∪= ...321 , (15) 

kde L1 = VI je vstupní vrstva (obsahuje pouze vstupní neurony), L2,L3, … ,Lt-1 jsou skryté 
vrstvy a Lt je výstupní vrstva. Vrstva Li (pro ti ≤≤1 ) je určená následujícím způsobem 

}{ 1)(; −=∈= ivdVvLi , (16) 

kde vzdálenost d(v) se rovná délce maximální cesty, která spojuje daný neuron se vstupním 
neuronem. Potom musí platit d(v) = 0, IVv ∈ . Neuronová síť určená acyklickým grafem je 
obvykle navrhnutá tak, že neurony ze dvou sousedících vrstev jsou pospojované všemi 
možnými synapsemi. Takovýto rozklad množiny neuronů na vrstvy je možný jen 
pro neuronové sítě reprezentované acyklickými grafy. Pro cyklické grafy vzdálenost d(v) 
může nabývat libovolnou kladnou celočíselnou hodnotu. Uvedené skutečnosti jsou 
znázorněny na obr. 2. 

 

Obr. 10: Znázornění trojvrstvé neuronové sítě s dopředným šířením 
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Základními stavebními prvky dopředné neuronové sítě jsou neurony a synapse [13]. 
Neurony představují nelineární, typicky analogové jednotky, které mají málo společného 
s moderními číslicovými obvody. Úlohou neuronů je agregace signálů ze vstupních synapsí 
a realizace určené nelineární funkce. Vzhledem k množství neuronů v dopředné neuronové 
síti musí být realizace této funkce jednoduchá a rychlá. Nejčastějším typem nelinearity je 
jednotková funkce, prahovací logika a sigmoidální nelinearita. Struktura dopředné neuronové 
sítě je daná úlohou, kterou realizuje. Když se realizuje jako klasifikátor, potom jsou jednotlivé 
vstupy zařazeny do tříd, přičemž na výstupu je informace, podle které je vstup zařazen 
do příslušné třídy [13]. 

Struktura dopředné neuronové sítě na klasifikaci bonity obcí je již částečně dána 
navrhnutým vektorem vstupních parametrů. Vektor parametrů p obsahuje dvanáct parametrů 
(parametry p1 až p12) [2], proto má dopředná neuronová síť ve vstupní vrstvě dvanáct neuronů. 
Počet neuronů ve výstupní vrstvě závisí na počtu ratingových tříd, do kterých se klasifikuje. 
Ratingových tříd je sedm [2], dopředná neuronová síť na klasifikaci obcí má tedy ve výstupní 
vrstvě sedm neuronů. Návrh struktury spočívá v návrhu počtu skrytých vrstev a v návrhu 
počtu neuronů ve skrytých vrstvách. Navrhnutá struktura dopředné neuronové sítě má pouze 
jednu skrytou vrstvu [5], přičemž existují čtyři varianty této struktury v závislosti na počtu 
neuronů ve skryté vrstvě. Počty neuronů ve skryté vrstvě jsou zvoleny na devět, dvanáct, 
osmnáct a čtyřiadvacet. Struktura dopředné neuronové sítě je zobrazena na obr. 3. 

 
Obr. 11: Struktura dopředné neuronové sítě na klasifikaci obcí 

5 Proces učení v dopředné neuronové síti 
Učení v dopředné neuronové síti s učitelem se skládá z následující procedury [10]: 

• Vstupní vzor je představený síti. Vstup je potom šířen dopředně sítí až do okamžiku, než 
aktivace dosáhne výstupní vrstvy. Tato fáze se nazývá dopředné šíření signálu. 

• Výstup z výstupní vrstvy je porovnáván s učící hodnotou. Chyba δj mezi skutečným 
výstupem oj a učící hodnotou tj neuronu j je užita spolu s výstupem oi předchozího neuronu 

NH = {9, 12, 18, 24} 

NI = 12 

NO = 7 

Aa A Aa- A+ A- Baa+ Baa 

p2 p3 p1 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 
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i k výpočtu změn vah synapsí wij. K výpočtu chyb výstupů vnitřních neuronů, pro které 
není učící vstup dostupný (neuronů ve skrytých vrstvách) se využijí chyby následující 
vrstvy δk, které jsou již vypočteny. Tyto chyby jsou zpětně šířeny. 

• V průběhu učení jsou, po každém trénovacím vzoru, na síť aplikovány změny vah synapsí 
wij. Změny vah synapsí se pro všechny vzory v trénovacím souboru sčítají a součet všech 
změn je aplikovaný po jednom cyklu na trénovací soubor. 

Nejznámější učící algoritmus, který pracuje popsaným způsobem je Back-propagation [5, 
7, 15]. Algoritmus je založen na minimalizaci součtu čtverců chyb s využitím poznatku o 
průběhu nelineární funkce v neuronech. Požaduje, aby funkce byla spojitá. Učení pomocí 
algoritmu zpětného šíření chyby požaduje přítomnost učitele. Algoritmus Back-propagation 
upravuje váhy pomocí zobecněného delta-pravila [10, 11] 

ijij ow ηδ=∆ , (17) 

( )( )
( )




′
−′

= ∑k jkkjj

jjjj
j wnetf

otnetf
δ

δ  

kde: – η učící faktor (konstantní), 
 – δj chyba výstupu neuronu j, 
 – tj učící hodnota neuronu j, 
 – oi výstup předchozího neuronu i, 
 – i index předchůdce neuronu j se synapsí wij z i do j, 
 – j index neuronu j, 
 – k index následníka neuronu j se synapsí wjk z j do k, 
 – netj vstup sítě v neuronu j. 

Existuje celá řada modifikací tohoto algoritmu. Pro modelování bonity obcí je využito 
učících funkcí Vanilla Back-propagation, Back-propagation Momentum, Quick-propagation 
atd. Kvalita učení je hodnocena pomocí střední čtvercové odchylky MSE. Tato odchylka se 
počítá podle vztahu 

( )
an

ot
MSE

pjpj
outputjpatternsp

−

−
=

∑∑
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2

, (19) 

kde tpj je výstup procesu učení dopředné neuronové sítě pro neuron j a vzor p, opj je skutečný 
výstup, n je počet vzorů a a je počet volných parametrů dopředné neuronové sítě (tj. počet 
synapsí mezi neurony). 

6 Analýza výsledků navrhnutého modelu 
Výsledky učení dopředné neuronové sítě v závislosti na zvolené struktuře a učící funkci jsou 
v tab. 2. Učení dopředné neuronové sítě je závislé jak na zvolené učící funkci tak na zvolené 
struktuře. Zatímco, při užití učící funkce Vanilla Back-propgation s rostoucím počtem 
neuronů ve skryté vrstvě MSE stoupá, tak při užití zbývajících učících funkcí klesá. Přičemž 
nejlepších výsledků učení dosahují modely s učící funkcí Quick-propagation (MSE 
při užití této učící funkce je nejnižší). Pro ohodnocování bonity obcí je nejvhodnější užít 
dopřednou neuronovou síť se čtyřiadvaceti neurony ve skryté vrstvě a učící funkcí  
Quick-propagation. 

, když neuron j je z výstupní vrstvy, 

, když neuron j je ze skryté vrstvy, 
(18) 
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 Tab. 2: MSE navrhnutých modelů 

MSE 
POČET NEURONŮ VE SKRYTÉ VRSTVĚ 

9 12 18 24 

U
Č

ÍC
Í F

U
N

K
CE

 Vanilla 
Back-propagation 0.28351 0.26051 0.33183 0.32622 

Back-propagation 
Momentum 0.43131 0.39767 0.33556 0.30789 

Quick-propagation 0.28514 0.22470 0.17917 0.17904 

Na závěr jsou analyzovány výsledky navrhnutého modelu, s jakou přesností zařazuje 
jednotlivé objekty do ratingových tříd. Na vstup modelu jsou vkládány všechny klasifikované 
objekty a je zjišťováno, do jaké ratingové třídy a s jakou odchylkou jsou zařazeny. Odchylka 
se pohybuje v intervalu (0,1). Zjištěné odchylky jsou rozděleny do šesti intervalů. Do čtyř 
u objektů zařazených do správné ratingové třídy a do dvou u objektů zařazených do nesprávné 
ratingové třídy. Z výsledků vyplývá, že navržený model zařadil 89.51 % objektů do správné 
ratingové třídy a 64.51 % s chybou menší než 0.1. Na druhé straně pouze 10.49 % zařadil 
do špatné ratingové třídy. Objekty, které jsou zařazeny s chybou větší než 0.5 lze považovat 
za nezařazené, těchto objektů je 9.15 %. Z toho vyplývá, že klasifikátor je schopen přiřadit 
objektu ratingovou třídu s chybou menší než 0.5 v 90.85 % případů. V tab. 3 jsou četnosti 
a procentuální vyjádření zařazení objektů do jednotlivých intervalů podle odchylky. 

Tab. 3: Rozdělení četností a procentuálního vyjádření odchylek do intervalů 

Zařazení 
do ratingové 

třídy 
Odchylka Četnosti výskytů Procentuální vyjádření 

výskytů 

Sp
rá

vn
á 

ra
tin

go
vá

 tř
íd

a 

(0,0.1> 289 64.51 % 

(0.1,0.3> 68 15.18 % 

(0.3,0.5> 30 6.70 % 

(0.5,1) 14 3.12 % 

N
es

pr
áv

ná
 

ra
tin

go
vá

 
tří

da
 (0,0.5> 20 4.46 % 

(0.5,1) 27 6.03 % 

7 Závěr 
Článek se zabývá modelováním bonity obcí pomocí dopředných neuronových sítí. 

Obsahuje návrh vektoru parametrů bonity obcí. Dále obsahuje návrh modelu, pomocí kterého 
je realizováno ohodnocování bonity obcí. Základem modelu je dopředná neuronová síť, která 
má několik variant. Tyto varianty jsou verifikovány a jejich kvalita je posuzována podle 
kritéria MSE u dat v testovací množině. Podle tohoto kritéria dosahují nejlepších výsledků 
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varianty s učící funkcí Quick-propagation. Model dopředné neuronové sítě byl realizován 
v programovém prostředí Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS) pod operačním 
systémem Windows XP. 
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THE DERIVATIVE AND MARGINAL COST, REVENUE, AND PROFIT 

Jaromír Zahrádka 
Institute of Mathematics, Faculty of Economics and Administration, University of 
Pardubice 

 
Abstract: The article is focused to describe several examples of economical and business 
problems which are solved by using derivations. The examples are used in mathematical 
courses in the first year of study (the first term) at the Faculty of Economics and 
Administration.      
Key words: mathematics, derivate, economics, business, marginal, cost, revenue, profit 

1 Introduction 
In last few years there was a tendency to increase the quantity of mathematical courses and 

mathematical applied methods in all economic and IT fields of study at the Faculty of 
Economics and Administration.  

The realization of this intention is made by introduction of applied mathematical methods 
into special subjects in later years of study. This process must be supported at the beginning 
of the study particularly in mathematical courses Mathematics I and Mathematics II in the 
first year. 

It means that in those subjects is intention to apply mathematical examples at the highest 
possible level. Those examples are orientated mainly to economic, business and manufacture 
problems. 

From academic year 2003/2004 teaching hours of mathematical seminars in Mathematics I 
and II courses increased from 2 to 3 hours per week. And thus, more mathematic applications 
should be realized in those subjects.  

The aim of the article is to give non-economist teachers of mathematic information about 
basic economic variables which are someway in relation with derivation. There is an attempt 
to show few examples where one variable derivation is used (see [2], [3]).  

2 Marginal cost 
In business and economics, the rates at which certain quantities are changing often provide 

useful insight into various economic systems. A manufacturer, for example, is interested not 
only in the total cost ( )xC  at certain production levels, but is also interested in the rate of 
change of costs at various production levels. 

In economics, the word marginal refers to a rate of change (see [1]); that is, to a derivative. 
Thus, if ( )xC  is the total cost of producing x  items then ( )xC′  is the marginal cost, i.e. the 
instantaneous rate of change of total cost ( )xC  which respect to the number of items 
produced at a production level of x  items. 

Example 1 
 

Suppose the total cost ( )xC  (in millions of euros) for manufacturing x  air-planes per year 
is given by the function  

( ) 30x04x46xC ≤≤++=  
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a) Find the marginal cost at a production level of x air-planes per year. 
b) Find the marginal cost at a production level of 15 and 24 air-planes per year, and 

interpret the results. 
Solution 
 

a) The marginal cost at a production level of x air-planes is 

( ) ( )
4x4

24x46xC
+

=
′

++=′  

b) The marginal cost at a production level of 15 air-planes is 

( )
( )

25.0
4154

215C =
+

=′  

    At a production level of 150 air-planes per year, the total cost is increasing at the      
     rate of  €250,000 per one air-plane. 

The marginal cost at a production level of 24 air-planes is 

( )
( )

2.0
4244

224C =
+

=′  

At a production level of 150 air-planes per year, the total cost is increasing at the      
     rate of  €200,000 per one air-plane. 

Exact cost 
 

If ( )xC  is the total cost of producing x items, then the exact cost of producing the ( )1x + st 
item is 

( ) ( )xC1xC −+ .  
The marginal cost function approximates exact cost of producing the ( )1x + st item 

( ) ( ) ( )xC1xCxC −+≈′ . 

Example 2 
 

The total cost function (in thousands of euros) for manufacturing x  manipulators per year 
is given  

( ) 50x0x25.0x25375xC 2 ≤≤−+=  
a) Use the marginal cost function to approximate the cost of producing the 31st manipulator. 
b) Use the total cost function to find the exact cost of producing the 31st manipulator. 

Solution 
 

a) The marginal cost is ( ) x5.025xC −=′ . Thus, ( ) ( ) 10305.02530C =−=′ . 
The cost of producing of the 31st manipulator is approximately €10,000. 
b) The exact cost of producing the  31st manipulator is 

( ) ( ) 75.990075.90930C31C =−=− , i.e. €9,750. 
      The marginal cost of € 10,000 per manipulator is a close approximation to his exact cost. 

 Marginal revenue 
 

The definition of the marginal revenue (according to [1]) is similar as the one of the 
marginal cost. If   ( )xR  is the total revenue of producing x  items then ( )xR′  is the marginal 
revenue, i.e. instantaneous rate of change of total revenue ( )xR  which respect to the number 
of items produced at a production level of x  items. 
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The exact revenue of producing the ( )1x + st item is  
( ) ( )xR1xR −+ . 

The marginal revenue function approximates exact revenue of producing the ( )1x + st  
item, i.e.  

( ) ( ) ( )xR1xRxR −+≈′ . 

     Marginal profit 
 

Total profit is the difference between the total cost and total revenue 
( ) ( ) ( )xRxCxP −= , 

and according to [1], the marginal profit is  
( ) ( ) ( )xRxCxP ′−′=′ . 

The exact profit of producing the ( )1x + st item is ( ) ( )xP1xP −+ . The marginal profit 
function approximates exact profit of producing the ( )1x + st item, i.e.  

( ) ( ) ( )xR1xRxR −+≈′ . 

Example 3 
 

The market research department of a company recommends manufacture and market a 
new toy-car. The financial department provides the following cost function (in euros) 

( ) 00010x0;x20007xC ≤≤+=  where €7000 is the estimate of fixed costs and €2 is the 
estimate of variable cost per toy-car. The estimate of revenue function (in euros) 
is ( ) 00010x0;)x001.010(xxR ≤≤−= . 
a) Find the marginal cost function ( )xC′  and interpret. 
b) Find the marginal revenue function ( )xR′  and interpret. 
c) Find marginal revenue at 0002x = , 5 000, and 7 000. Interpret these resultants. 
d) Find the profit function ( )xP  and marginal profit function ( )xP′ . 
e) Find the marginal profit at 0001x = , 4 000, and 6 000. Interpret these results. 

Solution 
 

a) The marginal cost is  
( ) 2xC =′ . 

 

Since this is a constant, it cost an additional € 2 to produce one more toy-car at any 
production level. 
b) The marginal revenue is 

( ) x002.010xR −=′ . 
 

c) For production levels of ,0005,0002x = and ,0007 we have  
      ( ) 60002R =′                            ( ) 00005R =′                         ( ) 40007R −=′ . 
This means that at production levels of 2 000, 5 000, and 7 000, the respective approximate 
changes in revenue per unit change in production are €6, €0, and – €4. That is, at the 2 000 
output level, revenue increases as production increases; at the 5 000 output level, revenue 
does not change with a “small” change in production; and at the 7 000 output level, revenue 
decreases with an increase in production. 
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d) The profit function is 

( ) ( ) ( )
0007x8x001.0

xCxRxP
2 −+−=

−=
 

 
e)  The marginal profit function is 

( ) 8x002.0xP +−=′ . 
For production levels of 1 000, 4 000, and 6 000, we have 

               ( ) 60001P =′                               ( ) 00004P =′                                 ( ) 40006P −=′  

This means that at production levels of 1000, 4000, and 6000, the respective approximate 
changes in profit per unit change in production are €6, €0, and – €4. That is, at the 1 000 
output level, profit will be increased if production is increased; at the 4 000 output level, 
profit does not change for “small” changes in production; and at the 6 000 output level, profits 
will decrease if production is increased. It seems the best production level to produce 
a maximum profit is 4 000. 
3 Conclusion  

In examples used above are shown few applications of derivation of function in economic 
and business branches. Those examples could be involved to seminar of the Mathematic I 
course where derivation of function according to basic rules is practised. 

Shown applied derivation examples could motivate students to study mathematics, as well 
as to study economic subjects. For understanding the basis level of economic relations is 
essential to understand derivations properly. 
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MODELING MANAGERIAL BEHAVIOR BY MANAGERIAL GAMES 

Aleš Horčička, Kateřina Jirásková, Michaela Stříteská 
Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

Abstract: Managerial games are named management simulations (both board or 
computerized versions) and are devoted to support managerial behavior and solving 
management problems. Through the simulating the managers learn to work in environment 
being motivation and experience for them. This article is focused on modeling managerial 
behavior by managerial games as modern and active form of management courses.  
Key words: Management, managerial behavior, managerial games, simulation, modeling 

1 Introduction  
We all know the manager’s world is growing more complex in the era of globalization. 
Nowdays technological, social, but also environmental aspects are accelerating. 
Organizations, industries and government grow ever more tightly coupled. Today’s students 
will have to face more dynamic and more uncertain world than ever before. But managers are 
not alone in facing such tasks. They must manage their institutions through unpredictable 
circumstances. System dynamics, including managerial games, models managerial behavior 
in all spheres of a managerial life.  

2 Managerial Games support of managerial behavior 
Indeed, it exists a popular metaphor comparing managers and pilots. Managers fly their 
organizations through uncharted skies and rough weather, all the time monitoring their 
information systems for sign of trouble, fighting against competition, preventing hijacking. 
However, there is one difference between managers and pilots. No airline would send a pilot 
up in a real jumbo jet without extensive training in the simulator. Nonetheless there is 
expected that managers will fly the organizations building on management school and perhaps 
even some experience as a junior crew. 
Because of these challenges there was necessary to develop “management flight simulators”.. 
Simulations represent cognitive lessons for managers that they compress time and space so 
that they may experience the long-term consequences of their actions.  

3 The Stock Management Problem 
One of the most common dynamic decision-making challenges for managers is to regulate the 
stocks in a quantity. Stocks cannot be controlled directly but rather must be influenced by 
changes in their inflow and outflow. Typically, managers must set the inflow so as to stabilize 
losses and usage and to couteract disturbances which push the stock away from desired value. 
Stock management problems inhere in many levels of aggregation and are also solved in the 
beer game. 

4 The Beer Game – historical development and basic information 
The Beer Game dates to the earliest days of system dynamics. It was developed at MIT´s 
Sloan School of Management in the early 1960s as a part of research on industrial dynamics. 
The game has been played all over the world by thousands of people within the range from 
university students to chief executive officers and government officials. The game has been 
used for more than 30 years as an introduction to systems thinking, dynamics, computer 
simulation, IT support and management.  



 188 
 

  

The Beer Game is one of a number of a role-playing simulation of an industrial production 
and distribution. The substance of the game is very close to distribution logistics, because of 
playing roles of producer or factory (in this case brewery), distributor, wholesaler, retailer and 
customer, who is a linear distribution chain built by. 
The Beer Game means something like as competition of breweries. The game can be played 
in board version (the computerized one will be also available). The board is divided into four 
coloured sectors (red – producer, green – distributor, blue – wholesaler and black – retailer) 
for better orientation. Maximum three persons are permited for one position. Small red chips 
stand for cases of beer. A deck of cards represents customer requirements on an order.  
 

 

Fig. 1: Linear Distribution Chain 
Source: STERMAN, JOHN D. Instructions for Running the Production-Distribution Game “The Beer Game”. 
 

Each simulated period (most usually in the duration of a week), customers purchase a certain 
number of goods from the retailer, who ships the beer requested out of his inventory. The 
retailer in turn orders from the wholesaler, the wholesaler from the distributor, the distributor 
from the producer. The producer must set his requests for production in the factory. At each 
stage both shipping and production (processing) delays are working.  

Each player has good local information but quite limited global information. Players keep 
files of their inventory, backlog and orders placed with their supplier each week. See figure 
displaying the example of record sheet in the chapter “Results – case study”. 

Course of the Beer Game  
However players are directed not to communicate among each other, information is passed 

through orders and shipments. Customer demand is not known to any of the players in 
advance. Only the retailers find out customer demand as the game proceeds. The others 
players learn only what their own customer orders.  
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These limitations of information imply that the players are incapable to coordinate their 
decisions or plan together the strategy, even though the aim of each team is to minimize total 
costs. As in many real life settings, the global optimization problem must be divided into sub 
problems distributed through-out the organization.  

The game is deceptively simple confronted to real life. All that players have to do is meet 
customer demand and order enough from supplier to keep inventory low while avoiding 
costly backlogs. There are no machine breakdowns, labor problems, capacity limits or 
financial constraints.  In spite of the results are shocking.  

Lessons of the game 
The emotions increase during the game. A lot of players report feeling of fecklessness and 

some of them blame their teammates for their problems. After the game we should ask the 
players to sketch their best estimate of the pattern of customer demand. Only the retailers 
have direct knowledge of that demand. The large majority regularly draw a fluctuating 
pattern for customer demand, rising from the initial rate of four to a peak around twenty cases 
per week, and then plunging.  

Most players do not account for the impact of their own decisions on their teammates and 
on the whole system. Especially, they have great difficulty appreciating the multiply 
feedback loops and time delays. When customer orders increase unawares, retail inventory 
fall, since the shipment delays mean deliveries continue for several weeks at the old, lower 
rate. Faced with an increasing backlog, players must order more than demand, often trying to 
solve the problem by placing vast orders. If there were no time delays, this strategy would 
behave well. But in the game, these huge orders stock out the wholesaler. Retailers don`t 
receive the beer they ordered, and grow more and more anxious as their backlog becomes 
worse, guiding them to order still more, although the supply chain contains more than 
enough. 

Under pressure, the players focus on managing their own piece of the system, trying to 
keep own costs low. And when the long-term effect of short-sighted actions hit home, they 
blame customer for ordering erratically, and supplier for delivering late. Especially, people 
have great difficulty appreciating the multiply feedback loops. 

5 Using the Beer Game 
The bear game is especially useful in lessons of operational management, planning of 

production and related questions. The game emphasizes the importance of coordination 
among particular levels in organizations, the role of information in controlling complex 
systems and the effects of different production approaches such as just-in-time inventory 
management. Nevertheless the game clarifies more general issues as well. The game creates a 
real organization, with teams that have to work together. However the pressures of situations 
quickly cause team consistency break down. That is the reason why the game is often played 
as a team building experience at all levels of management. To summarize we can say that 
game provides an inspirational experience with a complex system, where players can see 
connection between structure of a system and how the collective results of individually 
sensible decision can be unfortunate.  
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6 Conclusions  

 

Fig. 2: Typical Beer Game results 
Source: STERMAN, JOHN D. Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a Dynamic 
Decision Making Experiment. 
 

The keynote of the game is to minimize total costs of a team. Costs attitude is important for 
this game, not profitability. Costs are divided into inventory holding and backlog category. 
Inventory holding costs are fifty units for case per week. Backlog costs are one hundred units 
for case per week. But shipping or transport costs are not involved at all. Total costs are 
agregated across all positions in each team (linear distribution chain).  
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Case study  
Tab. 1: Case study 
Team Name:  Pilsner Brewery 
Positions:        Retailer  Wholesaler  Distributor  Factory 

Period Inventory Backlog Requirement 
1 12 0 4 
2 12 0 4 
3 12 0 8 
4 12 0 8 
5 9 0 10 
6 7 0 10 
7 8 0 15 
8 9 0 17 
9 13 0 17 

10 16 0 10 
Results             110 x 0,5         +              0 x 1              =                55 

Source: own research (March 2006) 
 
The figure on previous page shows an ideal case: backlogs equal 0 and so there are no 
additional costs for distributor. But to stay in equilibrium within the whole course of the game 
is a very demanding task of this game.   
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EMPIRICKÉ METÓDY ROZHODOVANIA V MANAŽMENTE 

Jana Magdolenová 
Žilinská univerzita v Žiline, Katedra manažérskych teórií, Detašované pracovisko 
Prievidza 

Abstract: Entscheidung – das ist ein Prozeß, den Manager täglich bei seiner Arbeit benützt. 
Die Managmenttheorie kennt verschiedene Typen von Entscheidungsmethoden, deren 
Benützung vom Charakter des Entscheidungsprozeßes abhängigt ist. Der Artikel beschäftigt 
sich mit den empirischen Entscheidungsmethoden, bei denen Erfahrungen, Erkenntnissen 
sowie auch Intuition des Managers wesentlich sind. 
Key words: Entscheidung, Entscheidungsmethoden, Empirische Methoden 

1 Úvod 
Väčšina firiem realizuje svoje aktivity v stále zložitejších podmienkach. Neustále sa        

menia, dynamizujú všetky zložky tvoriace vonkajšie prostredie firmy od ekonomických, 
politicko-legislatívnych cez technologické až  po sociologické.  Tieto dynamické premeny 
logicky ovplyvňujú vnútorné prostredie a podmienky fungovania podniku a tak sa manažéri 
každodenne  stretávajú  s množstvom problémov a úloh od jednoduchých prevádzkových až 
po zložité problémy strategického charakteru. Vyriešenie problému v zásade  znamená prijatie 
správneho rozhodnutia. A dospieť k správnemu rozhodnutiu  môže napomôcť aj výber 
vhodnej rozhodovacej metódy. 

2 Metódy rozhodovania všeobecne 
Metódy rozhodovania vo všeobecnosti predstavujú súhrn pravidiel a postupov, ktorých 

rešpektovaním môže subjekt rozhodovania dospieť k voľbe (výberu) správneho variantu 
riešenia daného rozhodovacieho problému, a teda k prijatiu najlepšieho rozhodnutia. [1] 

Súčasný manažment ponúka široké spektrum metód rozhodovania. Voľba metódy je 
závislá od viacerých faktorov: 
§ charakter rozhodovacieho procesu (Je dôležité, či ide o rozhodovanie operatívne, 

taktické alebo strategické, jednokriteriálne alebo multikriteriálne, algoritmizovateľné 
alebo nealgoritmizovateľné.), 

§ dostupnosť a kvalita potrebných informácii (rozhodovanie za istoty, za neistoty, za 
rizika), 

§ možnosť využitia zložitých rozhodovacích metód (dostatočná vybavenosť IT 
technológiami a ľudským potenciálom),  

§ ďalšie podmienky za akých sa rozhodovanie uskutočňuje (časové hľadisko, skúsenosti 
manažéra, počet subjektov rozhodovania a pod.) 

Odborná literatúra ponúka rôzne klasifikácie metód rozhodovania. Ak použijeme 
klasifikáciu, v ktorej sa ako základné kritérium členenia chápe vzájomný vzťah empírie 
a teórie obsiahnutej v jednotlivých rozhodovacích metódach, možno tieto rozdeliť na tri 
skupiny: 

Ø empirické metódy, 
Ø exaktné metódy, 
Ø heuristické metódy 
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3 Empirické metódy rozhodovania  
Empíria je  slovo latinského pôvodu znamenajúce skúsenosť ako prameň poznania, alebo 

ako poznávacia metóda. Skúsenosť je podstatnou stránkou  vzťahov človeka k okolitému 
svetu a súvisí so spracúvaním poznatkov a dojmov o okolitom svete. Skúsenosť tiež možno 
chápať ako súhrn získaných znalostí, zručností schopností, ktoré človek v minulosti 
nadobudol. S pojmom empíria pracovali už filozofi v 14. storočí, keď skúsenosť pokladali za 
jediný zdroj poznatkov a stala sa základom filozofického učenia – empirizmu. Je to 
filozofický smer podľa ktorého pôvod, obsah, forma a kritériá všetkého poznania, princípy 
ľudského konania a mravnosti pochádzajú práve zo skúsenosti. Prostriedkom, ako dospieť od 
empírie k teórii, od vedenia o jednotlivom k všeobecnému poznaniu, je indukcia. 
Predstavitelia empirizmu predpokladali, že vedecké poznanie sa zakladá na odhaľovaní 
kauzálnych vzťahov, ku ktorým vedci musia dospievať induktívnym spôsobom.  

Empirické metódy rozhodovania sú teda metódami založenými na skúsenosti. Práve 
praktické skúsenosti, miera poznania, nadobudnuté vedomosti, zručnosti, intuícia samotných 
manažérov – rozhodovateľov alebo ďalších expertov – to sú princípy, ktoré sú základom 
empirických metód. V závislosti od miery využívania jednotlivých princípov možno tieto 
metódy ďalej členiť na: [2] 

Ø empiricko–intuitívne 
Ø empiricko– analytické 
Ø expertné 

Empiricko – intuitívne metódy rozhodovania využívajú predovšetkým uplatňovanie 
vlastných skúsenosti a intuície (poznanie nesprostredkované logickým uvažovaním) manažéra 
– rozhodovateľa.  Kombináciu praktických skúseností a intuície môže manažér využívať pri 
rozhodnutiach operatívneho charakteru, málo významných z pohľadu firmy ako celku. 
Použitie intuície ako metódy na podporu rozhodovania má opodstatnenie napríklad 
v  prípadoch,  keď: 

- manažér má dostatok skúseností s riešením podobného, resp. 
identického problému z minulosti, 

- pre riešenie stávajúceho problému neexistuje dostatok relevantných 
informácií, resp. ich overiteľnosť je náročná alebo nemožná, 

- neexistuje dostatočný časový priestor na zber a analýzu informácii, 
napriek tomu je nutné prijať rozhodnutie. 

Empiricko intuitívne metódy využíva manažér vo svojej praxi každodenne.  

Empiricko – analytické metódy rozhodovania rovnako využívajú skúsenosti  a poznatky 
manažérov, pracujú však ďalej aj s cieľavedome získanými a spracovanými informáciami, 
ktoré analyzujú a vyhodnocujú. Analýza ako jedna z foriem myšlienkových operácií, znamená 
rozklad nejakého celku na jeho zložky, súčasti, ktorý smeruje k relatívne najjednoduchším 
zložkám, za ktoré sa ďalej už nepokračuje. Zmyslom je hľadanie a navrhovanie zlepšeného 
alebo až zásadne nového riešenia.  

Možno konštatovať, že empiricko – analytické metódy sú najčastejšie používanými 
metódami pri rozhodovaní v manažérskej praxi. Využívajú sa pri rozhodnutiach operatívneho, 
čiastočne aj taktického charakteru nižšieho stupňa. Ide o prípady, keď manažér má dostatok 
informácii o riešenom probléme z rôznych zdrojov (vnútorných i vonkajších), nie však  
expertného významu a na konečnú formuláciu rozhodnutia využije popri analýze týchto 
informácií, v konečnom dôsledku vlastné praktické skúsenosti spolu s intuíciou. Môžu to byť 
napríklad rozhodnutia o personálnych otázkach (rozhodnutie o prijatí zamestnanca, 
odmeňovanie pracovníkov) ale aj účasť na súťažiach, projektoch.  
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Expertné metódy rozhodovania využívajú kvalifikované názory, hodnotenia, návrhy, 
odporúčania jednotlivcov - prvotriednych odborníkov, expertov, ktorí sa vyjadrujú 
k riešenému problému. Sú to metódy využívané predovšetkým pri riešení koncepčných 
problémov zásadného, strategického významu.  K týmto metódam patria: 
Ø Metóda Delphi 
Ø Brainstorming 
Ø Brainwriting 
Ø Metóda Synectics 
Ø Metóda scenárov 

Metóda Delphi 
Metóda Delphi, alebo delfská metóda spočíva v zadávaní otázok expertom spravidla 

v dvoch až troch etapách s cieľom dosiahnuť názorovú konvergenciu a určitý konsenzus 
v nazeraní na príslušnú problematiku. Spôsob vyjadrenia je založený na anketovom princípe – 
t. j. zostaví sa dotazník, ktorí sa rozpošle 10 až 20 expertom – odborníkom v určitej oblasti. 
Ich anonymita je zaručená. Každý z nich, nezávisle na iných, dotazník vyplní a vráti 
organizátorovi, ktorý odpovede zhodnotí a spracovaný materiál vráti respondentom pre druhé 
kolo ankety. Podľa tejto spätnej väzby  experti môžu, ale nemusia prehodnotiť svoje 
stanoviská a odpoveď modifikovať.  

Základnou myšlienkou tohto postupu je, že konsenzus dosiahnutý väčšou skupinou 
expertov je lepším návodom pre ďalšie uvažovanie, ako názor jednotlivca. Na druhej strane si 
treba uvedomiť, že nie vždy väčšinový názor, je názor najsprávnejší. Preto aj pri zisťovaní 
najpodporovanejšieho názoru, je potrebné zhodnotiť aj ďalšie stanoviská ako východisko pre 
alternatívne hypotézy.  

Prvé kolo je zamerané na získanie obrazu o celkovom rozptyle  obsahov odpovedí na 
zadané otázky a na získanie predstavy o prevažujúcich názoroch. V druhom kole sa 
zaznamenávajú prevažujúce odpovede, vyhodnotí sa prvé kolo a jeho výsledky sa predložia 
každému účastníkovi ankety písomne. Každý expert vyplní druhý dotazník, v ktorom môže, 
ale nemusí upraviť svoju predchádzajúcu odpoveď. Tretie kolo nastupuje vtedy, ak 
v predchádzajúcich kolách nebola dosiahnutá dostatočná miera konsenzu. 

Samotný výber otázok, ako aj ich formulácia  by mala byť taká, aby sa na ne dalo 
odpovedať jednoduchým spôsobom, súhlasom, či nesúhlasom, príp. označením príslušnej 
odpovede v tabuľke dotazníka a podobne. Nevylučuje sa však ani obsiahlejšie vyjadrenie 
názoru. 

Výhodou tejto metódy je skutočnosť, že experti sú na sebe nezávislí, nemôžu sa vzájomne 
ovplyvňovať a dotazníková forma umožňuje osloviť odborníkov aj geograficky  vzdialených.  

Delfská metóda je typickou prognostickou metódou, je vhodná k získavaniu informácií  
potrebných k prijatiu rozhodnutia strategického významu. V podnikovej manažérskej praxi sú 
to napríklad rozhodnutia o tvorbe alebo zmene organizačnej štruktúry, o obstaraní 
významných investícií, o akvizíciách firmy, riadení rizika a podobne. 

Brainstorming 
Je metódou založenou na tvorivom myslení  diskutujúcich osôb s cieľom vyvolať 

množstvo námetov a nápadov  k riešenému problému. Hovorí sa jej preto aj „burza nápadov“.  
Diskusia prebieha za účasti 5 až 12 účastníkov v uvoľnenej, tvorivej atmosfére riešiteľskej 
skupiny, v ktorej platia tieto pravidlá: 
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- je vítaný každý nápad 
- každá myšlienka musí byť prezentovaná celej skupine, 
- žiadna myšlienka nesmie byť podrobená kritike, 
- vítané sú kombinácie a vylepšenia vlastných aj cudzích nápadov, 
- diskusia je koordinovaná moderátorom, ktorý nápady zapisuje, sám 

však žiadne nenavrhuje. 
Brainstorming má rôzne modifikácie, napr.: 

Ø brainstorming didaktický, keď širšie formulovaný problém postupne   spresňujeme 
a konkretizujeme, 

Ø brainstorming deštruktívne konštrukčný, v ktorom najprv definujeme slabiny 
východzieho objektu a postupne hľadáme možnosti ich odstránenia 

Ø brainstorming integračný, kedy každý člen skupiny pripraví svoj návrh riešenia, 
potom sa skupina snaží integrovať prvé dva nápady do jedného s využitím predností 
oboch nápadov, potom sa priradí tretí námet atď. 

Brainwriting 
Metóda založená na rovnakom princípe ako brainstorming, s tým rozdielom, že v tomto 

prípade sa nápady zapisujú na papier. Každý člen skupiny dostane čistý hárok papiera, na 
ktorý napíše v stanovenom čase určitý stanovený počet námetov -  tri. Potom podá svoj papier 
susedovi po ľavej strane a zoberie si papier od suseda po pravici. Naň pripíše ďalšie tri 
námety, ktoré môžu byť celkom nové, alebo sa môže inšpirovať už napísanými. Tak koluje 
každý hárok papiera, až obíde všetkých účastníkov skupiny. Nakoniec sa vyhodnotia všetky 
nápady. 

Metóda Synectics 
Metóda Synectics alebo synektika je účinnou metódou originálneho riešenia nových 

strategických výziev a rozvíjaní spolupráce, ktorá je založená na konštruktívnej komunikácii 
a dôvere v strategickom tíme. Rovnako ako predchádzajúce expertné metódy, je to kolektívna 
metóda rozhodovania. Jej podstatou je, že niekoľko účastníkov pracovnej skupiny voľne 
diskutuje o téme (riešenom probléme) v neformálnom prostredí. Vládne dobrá pohoda 
a každý sa vyjadruje k rôznym okolnostiam a hľadiskám riešeného problému, nesnaží sa však 
za každú cenu vysloviť návrh riešenia. Všetci sa pokúšajú vniesť do problému nové svetlo, 
neobvyklý pohľad, čím sa narúša rutinný, tradičný náhľad a prekonáva sa bariéra návykov. 
Originalita myslenia sa prejavuje napríklad v hľadaní analógií a v metaforickom vyjadrovaní. 
Metóda scenárov 

Spočíva v konzistentnom usporiadaní rôznorodých informácií o možnom vývoji sledovanej 
skutočnosti, nastoleného problému do alternatívnych vízií budúceho možného vývoja. Takéto 
vízie majú zvyčajne základné elementy: [3] 
Ø popis východiskovej základne, v ktorej sa prezentuje súčasná realita a dynamika 

skúmaného javu,  
Ø možné alternatívy budúceho vývojového postupu, pričom sa vezmú  do úvahy možné 

komplikácie, ktoré možno predpokladať v budúcich rokoch a pre riešenie ktorých je 
potrebné formulovať viaceré hypotézy na ich prekonanie,   

Ø finálne vízie, načrtnutie konečnej podoby očakávanej reality, ktoré vzniknú v dôsledku  
presadenia sa vývojových alternatív spomínaných v predchádzajúcom bode.  

Spoločnou črtou expertných metód rozhodovania je ich prognostický charakter, časová 
náročnosť, skutočnosť, že sú založené na tvorivom myslení a subjektívnych, ale 
kvalifikovaných názoroch a odporúčaniach odborníkov – expertov. 
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Abstract:  The article deals with conditions of the Czech lottery market. The revision of 
present lottery law is necessary. Only gamble level and not technical resources is for lottery 
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1 Úvod 
Hazardní hry tvoří nedílnou součást české ekonomiky. Jak je dále uvedeno, obrat 

v segmentu hazardních her se v současné době v ČR blíži 100 mld. Kč a dlouhodobě vykazuje 
růstový trend. Regulace trhu v oblasti hazardních her významným způsobem ovlivňuje nejen 
mikroekonomickou situaci zhruba jednoho tisíce většinou malých a středních firem, ale 
vzhledem k velkému množství navazujících odvětví významně ovlivňuje i celkové 
podnikatelské prostředí sektoru služeb. 

Úhrnný obrat hazardního průmyslu se v letech 2000 až 2005 zvýšil přibližně o 50 % [2], 
což představuje průměrný roční nárůst obratu 8,5 %. Lze tedy konstatovat, že se jedná  
o dynamicky se rozvíjející odvětví, přičemž příčiny růstu jsou jednak pozitivní (prudký rozvoj 
elektronických technologií, přenosových systémů apod.) a jednak negativní (nedostatečná 
regulace trhu a s tím související negativní jevy, zvyšující se stupeň hazardu, klesající věk 
hráčů - až k hranici plnoletosti). Současný objem hazardního průmyslu (cca 90 mld. Kč) 
jednoznačně dokazuje nutnost zvýšené pozornosti a úsilí o zlepšení regulace veškerého 
legálně provozovaného hazardu v ČR. Nárůst obratu v tomto odvětví ukazuje Obr. 1. 

Rostoucí trend vykazuje rovněž nelegální hazard, kdy jeho nejvýznamnějším druhem je 
sázení přes internet.  

Z ekonomického hlediska je nutné zvážit především příjmy veřejných rozpočtů – 
v komplexním pojetí, plynoucí z hazardu. Jsou to správní poplatky, poplatky na státní dozor 
nad loteriemi, místní poplatky placené obcím a odvody části výtěžku, poskytované na veřejně 
prospěšné účely. Celkové příjmy veřejných rozpočtů (státní rozpočet a obecní rozpočty) či 
dalších institucí, které se podílejí na zajišťování veřejných zájmů (nadace, školy, sportovní 
a kulturní instituce) činily v roce 2005 cca 4,6 mld. Kč (viz Tab. 1), což opět dokládá, o jak 
významný segment se jedná. Výše všech příjmů, plynoucích do veřejných rozpočtů jsou 
upraveny zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, který však vyžaduje přepracování, či spíše náhradu novou komplexní právní 
normou. 
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

Obr. 1: Objem hazardního průmyslu v ČR v letech 2000 – 2005 (v mil. Kč) 

 
Tab. 1:  Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2005 (v mil.Kč) 

 Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry 
Poplatky do 
veřejných 
rozpočtů 

Veřejně 
prospěšné 

účely 

Loterie 6 921,7 3 360,9 3 560,7 56,1 1 290,9 
Kurzové sázky 11 375,6 10 031,9 1 343,7 58,7 154,5 
Bingo 198,7 139,1 59,6 6,0 3,9 
Kasina 10 074,1 8 104,3 1 967,1 216,4 161,1 
Výherní hrací přístroje 50 098,0 37 574,0 12 524,0 1 709,0 550,0 
Audiotex a tech. 
zařízení 11 989,9 9 837,6 2 152,4 237,4 181,8 

CELKEM 90 658,0 69 047,8 21 607,5 2 283,6 2 342,2 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

2 Klíčové problémy regulace hazardních her a loterijní zákon 
2.1 Samotná právní úprava 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen loterijní zákon) 
patřil k prvním polistopadovým zákonům. Byl přijat jako poměrně liberální zejména 
na principu rovnosti státních a soukromých loterijních firem. Zákon byl několikrát 
novelizován (zákony č. 70/1994 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 353/2001 Sb. 
a č. 320/2002 Sb.) především v oblasti výše povinných odvodů a poplatků, celou 
problematiku dále upravují celkem tři vyhlášky Ministerstva financí ČR, a to č. 223 z roku 
1993, č. 285 z roku 1998 a č. 315 z roku 1999. Podoba loterijního zákona však odpovídá 
duchu své doby. Jeho znění bylo schváleno v období nástupu liberalismu a omezení zásahů 
státu ve všech sférách společnosti. V době, kdy ve vyspělých zemích v oblasti sázkového 
a loterijního průmyslu převládla snaha o přísnou reglementaci a regulaci této sféry, se ukázal 
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tuzemský zákon příliš liberální a nestanovil státem garantované jednotné a rovné podmínky 
pro všechny subjekty na tomto trhu [1]. 

Jako nejproblematičtější se v současné době jeví už úvodní  § 2 loterijního zákona, který 
vymezuje, co lze považovat za loterii či jinou podobnou hru. A právě z nejednotnosti výkladu, 
případně snadného obcházení tohoto zákona v jeho vymezující části, pak pramení celá řada 
dalších navazujících problémů. Už sám pojem „loterie a jiné podobné hry“ zakládá 
nejednotnost v názvosloví. Jako vhodnější termín se jeví „hazardní hry“, který sjednocuje 
veškerý hazard, upravený daným zákonem.  

V současné době je povoleno provozovat celkem 11 druhů loterií či jiných podobných her 
(viz § 2 loterijního zákona) [4]: 
Ø peněžité nebo věcné loterie; 
Ø tomboly; 
Ø číselné loterie; 
Ø okamžité loterie; 
Ø výherní hrací přístroje; 
Ø sázkové hry, při kterých je výše výhry závislá na poměru počtu výherců k celkové 

výši vkladů a předem stanoveném podílu výher; 
Ø sázkové hry – bingo; 
Ø kursové sázky; 
Ø sázkové hry v kasinech; 
Ø loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení; 
Ø dostihové sázky. 

Kromě těchto základních hazardních her, vymezené v § 2, existují ještě další hazardní hry, 
stanovené v § 50, a to „loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté 
upraveny“[4]. Právě tento paragraf způsobuje nejvážnější problémy na loterijním trhu, 
protože sice připouští možnost respektovat technologický pokrok tím, že umožňuje povolit 
hazardní hru provozovanou takovými technickými prostředky, které v době vzniku zákona 
nejsou dostatečně prozkoumány či vyvinuty, současně však umožňuje obcházení zákona tím, 
že provozovateli loterie či jiné podobné hry je povolena hra, která nemusí respektovat 
omezení stanovená zákonem pro jednotlivé druhy her (např. maximální povolenou sázku na 
jednu hru, délku jedné hry apod.). V budoucnu, pokud by nemělo dojít k přepracování 
právního předpisu upravujícího hazardní hry, se bude tento problém dále prohlubovat 
s postupujícím technologickým pokrokem. Řešení problému proto bude naznačeno dále. 

2.2 Interaktivní videoloterijní terminály 
Interaktivní videoloterijní terminály (IVTL) jsou složeny z centrálního řídicího počítače 

a dálkově řízených koncových terminálů, určených pro kontakt s hráčem (sázejícím). 
Terminál může mít podobu (a většinou také opravdu má) výherního hracího přístroje, 
dokonce i nainstalované hry jsou známé (a většinou také otestované) na výherních hracích 
přístrojích (VHP). Rovněž ovládání je buď stejné nebo podobné. Sázející proto nemusí 
rozpoznat, zda hraje (sází) na VHP nebo IVTL. Ovšem IVTL je podle § 50 loterijního zákona 
povolován přímo Ministerstvem financí ČR (MF ČR) na základě individuálního herního 
plánu, zatímco VHP dle § 2 odst. e) loterijního zákona povoluje příslušná obec. IVTL nemusí 
respektovat zákonné limity, určené pro VHP (maximální sázka, maximální výhra z jedné hry, 
délka jedné hry, maximální hodinová prohra). Tím dochází k nežádoucímu jevu, neboť obec 
je vytěsněna z procesu rozhodování o hazardních hrách, provozovaných na svém území 
a takto provozované hry navíc mohou legálně vykazovat vyšší stupeň hazardu než ty, které 
obec sama může povolit. Obdobný problém bude nastávat i u jiných typů sázkových her, které 
díky technologickým možnostem bude možné sestrojit tak, že budou vzájemně velmi 
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podobné, ale dle současné právní úpravy se budou řídit rozdílnými pravidly provozování. 
Stačí, aby nově vyvinutá hra v některém z parametrů neodpovídala parametrům zákonem 
vyžadovaným. Tento stav neprospívá provozovatelům, sázejícím, obcím, ani státu. Je nutné 
najít takové parametry, jejichž definováním by bylo možné většinu hazardních her sloučit 
a sjednotit tak veškerá pravidla pro provoz, včetně složení jistoty (§ 4b loterijního zákona). 

3 Princip technologické neutrality a hodinová prohra jako možné řešení 
3.1 Princip technologické neutrality  

Definování jednotlivých her podle § 2 a § 50 loterijního zákona je nutné provést tak, aby 
hazardními hrami byly veškeré hry, které splňují základní parametry hazardu, bez ohledu na 
způsob a technické prostředky, kterými jsou hry provozovány. V tom spočívá základní rozdíl 
mezi stávající a navrhovanou právní úpravou. Rozhodující je pouze stupeň hazardu a tomu 
odpovídající podmínky pro provozování. Takto sjednocená pravidla musí platit pro všechny 
úrovně hazardu. Způsob vymezení úrovně hazardu je uveden dále. 

Pokud bychom chtěli plně využít principu technologické neutrality přímo aplikovaného na 
hazardní hry s možnostmi využití moderních technologií, a to s možností jejich využití ve 
všech druzích her, potom bychom jednotlivé provozovatele nedělili podle druhů 
provozovaných her (hry karetní, hry loterního typu, hry s různou symbolikou apod.), ale 
pouze podle objemu finančních prostředků, které jsou vloženy do provozovaných hazardních 
her nebo do technických zařízení sloužících k jejich provozu (SUMA IN). Tato veličina – 
hodnota součtu všech vložených finančních prostředků jednoho provozovatele je jedním 
z nejdůležitějších ukazatelů pro určení výše jistoty (§ 4b loterijního zákona) a je společná pro  
každého provozovatele hazardu a každou provozovanou hazardní hru. Z této hodnoty jsou 
odvozeny veškeré další „hazardní“ ukazatele, jako např. nejvyšší výhry, výherní podíly, profit 
provozu atd. Z této hodnoty lze stanovit i výši nutných deponovaných finančních prostředků 
provozovatele (jistota) tak, aby byly zajištěny případné potřeby státu, sázejících a prostředků 
na veřejně prospěšnou činnost. Tato hodnota se jeví s ohledem na možnost využitelnosti 
a přehlednosti finančních toků ve všech druzích provozovaných her různými technickými 
prostředky výhodnější, než hodnota součtu sázek (SUMA BET). Je přehlednější i pro 
kontrolní orgány.  

Při zachování principu technologické neutrality provozování jakékoliv hazardní hry lze 
hodnoty SUMA IN využít pro stanovení jednotlivých skupin provozovatelů, přičemž je 
spravedlivě zajištěna možnost využití moderních technologií v různých druzích her a to pro 
každou takto stanovenou skupinu provozovatelů.  

Protože provozování hazardu je specifickým oborem podnikání, který je odlišný od 
ostatních druhů podnikatelských činností, je z hlediska zajištění takovéhoto podnikání pro 
případné potřeby státu, sázejících a zajištění prostředků na veřejně prospěšné činnosti možné 
povolovat provozování hazardních her pouze subjektům, které mají dostatek finančních 
prostředků, a to především ve formě hotových peněz (jistota, dle § 4b loterijního zákona). 
Výše jistoty (vinkulované s přivolením třetí osoby – MF ČR) a případně následně z toho 
vyplývající minimální výše základního kapitálu (základní kapitál nad hodnotu jistoty je 
z pohledu možnosti zajištění provozu hazardní hry nejistý a těžko sledovatelný) 
provozovatele je proto vhodné odvodit od ročního rozdílu součtu všech vložených finančních 
prostředků do všech provozovaných hazardních her provozovaných jedním provozovatelem. 
Správně předepsaná výše jistoty odvozená od SUMA IN pro jednotlivé „úrovně“ hazardních 
her potom zajišťuje případná rizika, přičemž nedochází k omezování technického rozvoje 
a využití moderních technologií v různých druzích hazardních her, a to na všech úrovních 
hazardu. V případě rovnosti jistoty a minimální výše základního kapitálu provozovatele je 



 201 
 

  

zároveň zajištěno, že tato hodnota je složena v penězích a bez přivolení třetí osoby (MF ČR) 
s ní není možné manipulovat.  

Jednotné zpoplatnění všech druhů hazardních her (což by vyhovovalo podmínce snadné 
kontrolovatelnosti při centrální evidenci finančních toků), je nejvhodnější realizovat jako 
procentní, a to opět od hodnoty která je pro všechny druhy hazardních her společná a zároveň 
je evidovaná a snadno kontrolovatelná. Takovouto hodnotou je součet tržeb ze všech druhů 
provozovaných hazardních her jedním provozovatelem. Vypočte se jako rozdíl součtu všech 
vložených finančních prostředků a součtu všech vyplacených finančních prostředků (SUMA 
IN – SUMA OUT). Tyto hodnoty jsou evidované (systémy počitadel apod.) a mají 
„okamžitou“ platnost. Pokud bychom chtěli přibližně využít názvy jednotlivých plateb 
současně používaných a hodnot zhruba odpovídajících dnešním podmínkám, mohl by se 
provoz hazardních her dělit do úrovní uvedených v Tab. 2. Podmínkou u procentního 
zpoplatnění je centrální evidence finančních toků, opět ve všech „úrovních“ hazardu. 

Tab. 2: Příklad možné klasifikace hazardních her 
SUMA IN 

 

ze všech provozovaných 
hazardních her 

 

„Úroveň“ hazardu 

Minimální 
výše 
základního 
kapitálu a. s. 
provozovatele 
(podle 
obchodního 
zákoníku) 

Jistota 

Složeno 
v penězích 
(podle 
loterijního 
zákona) 

Správní 
poplatek 

(procentní 
podíl 
z rozdílu 
SUMA IN 
– SUMA 
OUT) 

Poplatek na 
státní dozor 

(procentní 
podíl z rozdílu 
SUMA IN – 
SUMA OUT) 

Část výtěžku 

Minimální 
částka na VPÚ 
(procentní 
podíl z rozdílu 
SUMA IN – 
SUMA OUT) 

Do 600 mil. Kč  

za kal. rok 

20 mil. Kč 20 mil. Kč 10 % 2 % 8 % 

600 až 1500 mil. Kč 

 za kal. rok 

50 mil. Kč 50 mil. Kč 10 % 2 % 8 % 

1500 až 3000 mil. Kč  

za kal. rok  

100 mil. Kč 100 mil. Kč 10 % 2 % 10 % 

Nad 3000 mil. Kč 

za kal. rok 

200 mil. Kč 200 mil. Kč 10 % 2 % 15 % 

 

Takto nastavené podmínky by zajišťovaly jednotnost, jednoduchost, snadnou 
kontrolovatelnost a přehlednost v oblasti hazardních her.                                          

3.2 Hodinová prohra 
Z předešlé kapitoly je zřejmé, že podmínky provozu lze stanovit jednotně pro všechny 

druhy her bez ohledu na technologické prostředky. Stejně tak lze určit i podmínku pro 
provozované prostředí (casino, herna apod.). Nejvhodnějším jednotným parametrem je 
hodinová prohra.  

Hodinová prohra je u hazardních her a různých technických zařízení, pomocí kterých jsou 
hazardní hry provozovány často diskutovanou veličinou. Hodinová prohra je však jedním 
z mála parametrů, kterým lze charakterizovat a hodnotit míru hazardu různých druhů 
sázkových her. Proto v některých zahraničních zákonných úpravách tento parametr je 
hodnocen poměrně vysokou bonitou.  

Hodinovou prohru můžeme vypočítat podle matematického vztahu: 

HODINOVÁ PROHRA = Sázka na jednu hru *  Počet her za 1 hod  *  (1  -  Výherní 
podíl) 
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Obvykle se hovoří u jednotlivých hazardních her a tím také u jednotlivých technických 
sázkových zařízení o „nejvyšší hodinové prohře“, přičemž se do výše uvedeného 
matematického vztahu dosazují za jednotlivé proměnné tyto hodnoty: 

SÁZKA na jednu hru  = hodnota nejvyšší možné sázky pro danou hazardní hru nebo 
zařízení; 

Počet her za 1 hod  = 3 600 / délka jedné hry v sec; 
Výherní podíl = „ustálená hodnota“ výherního podílu po odehrání statisticky 

hodnotitelném odehraném počtu her, obvykle 100 000 her (střední 
hodnota výherního podílu). Dosazujeme poměrné číslo, nikoliv 
procentní hodnotu. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, takto vypočtená hodnota hodinové prohry není 
matematicky správně řečeno hodnotou „nejvyšší“, neboť do matematického vztahu 
dosazujeme střední hodnotu výherního podílu (nikoli hodnotu nejnižší, okamžitou).   

Z daného rozboru tedy vyplývá, že nejvyšší hodnoty takto vypočtené hodinové prohry 
budou dosahovat především hry s velice krátkou dobou jedné hry. Délka jedné hry má 
podstatný význam na výši hodinové prohry (krátkou dobu hry mají většinou technická 
zařízení se softwarovým generátorem náhodných čísel).  

4 Závěr 
Regulace loterijního trhu je nezbytná. Současná právní úprava již nevyhovuje dnešnímu 

stavu technologické úrovně a nutně vyžaduje přepracování. Na hazardní hry a jejich 
provozovatele je nutno pohlížet nikoli z hlediska prostředků, kterými je hazard provozován, 
ale výhradně na základě úrovně hazardu a tím pádem i stupně společenské nebezpečnosti.  
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VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 

Jarmil Valášek, Petr Linhart 
MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

Abstrakt: Security situation has been changing in the world and in the territory as well, 
therefore it is necessary to create systematically new culture of safety which regards topical 
knowledge and experience. Capital assets into security research are necessary to rate as 
basic input for the increase of the safety preparedness level of the Czech Republic. For these 
purposes it is desirable to develop security research that is able to produce ideas and 
technologies which will enable to sustain and renew the Czech Republic safety in changing 
conditions. 
Key words: security research, safety preparedness, security projects 

1 Úvod 
Základní funkcí státu je zajistit trvalý rozvoj lidské společnosti, což není možné bez 

zajištění bezpečného prostoru, ve kterém žije lidská společnost. Proto současným nejvyšším 
cílem významných mezinárodních organizací (např. OSN, OECD, EU), vlád a veřejné správy 
(správní úřady, regionální a místní úřady) je vytvořit bezpečný prostor pro 21. století. Cílem 
vrcholového řízení bezpečnosti v případě přírodních a technologických rizik  
i hrozeb teroristických útoků je zabezpečit racionální chování jednotlivců i skupin lidí  
za krizových situací.  

2 Bezpečnostní výzkum v současném pojetí bezpečnosti ČR 
Struktura Bezpečnostního systému ČR do značné míry souvisí s charakterem možného 

ohrožení bezpečnosti ČR. V souladu s přijatou Bezpečnostní strategií ČR je životním zájmem 
našeho státu zajištění existence ČR, její suverenity, územní celistvosti  
a politické nezávislosti, obrana demokracie a právního státu a ochrana základních lidských 
práv a svobod obyvatel. Ochrana životních zájmů státu a jeho občanů je základní povinností 
vlády ČR. Pro jejich zajištění, ochranu a obranu je ČR připravena využít všech možných 
přístupů a použít všechny dostupné prostředky. Hrozby a jejich důsledky, kterým by mohla 
Česká republika potencionálně čelit, jejich případná likvidace, ale především předcházení jim, 
klade stále větší nároky na ochranu zdraví a života lidí a jejich životních podmínek. Pro 
stanovení základních strategických směrů výzkumu a vývoje snižujícího dopady možných 
krizových situací je nutné pojmenovat předpokládané hrozby a to tak, aby jim bylo možné 
čelit na základě principu ex ante (očekávané, zamýšlené). 

V České republice přetrvává pojetí bezpečnosti z minulosti, kdy  se bezpečnost a její 
otázky spojovaly jen s ochranou  integrity státního zřízení a s veřejným pořádkem, a tudíž 
náležely jen do kompetence policie a armády. Otázkám bezpečnosti v komplexním pojetí se 
věnovala pouze značně omezená pozornost. Pro zajištění udržitelného rozvoje je tak nutné, 
aby se Česká republika připojila k aktivitám EU, tj. aby modernizovala pojetí bezpečnosti dle 
současného chápání a zacílila výzkum příslušným směrem. Pro její udržitelný rozvoj je nutné, 
aby  veřejná správa, právnické osoby a podnikající fyzické osoby znaly pojetí komplexní 
bezpečnosti, při rozhodování vycházely z odborných principů řízení bezpečnosti a reaktivní 
přístupy nahradily pro-aktivními. Do praxe je třeba zavést plány kontinuity, a to alespoň pro 
položky kritické infrastruktury. Vyspělé země vyvijejí snahu dobře se připravit a tím také 
odpovídajícím způsobem reagovat na možné krizové situace od tradičních hospodářsko-
ekonomických krizí přes zhroucení informačních systémů až po živelní pohromy, provozní 
havárie, epidemie, vnitrostátní společenské a sociální krize, terorismus a mezinárodní 
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ozbrojený konflikt. Tato nebezpečí, jejich případná likvidace, ale především předcházení jim, 
vyvolává nezbytnost specifické vědecko-výzkumné podpory, vyvolává nezbytnost 
koordinovaného „bezpečnostního výzkumu“ jako nedílné součásti  bezpečnostního systému 
ČR. Klade stále větší nároky na přípravu a vzdělávání zainteresovaných pracovníků veřejné 
správy i podnikatelských subjektů, na zvyšování úrovně problémově orientovaných 
komunikačních a informačních systémů a řešení specifických problémů komunikace 
s obyvatelstvem jako nedílné součásti připravenosti ČR na krizové situace. 

Cíl dalšího směrování aktivit v předmětné oblasti je proto nutno zaměřit na rozpracování 
problematiky Bezpečnostního výzkumu jako systémového integrovaného řešení specifické 
vědecko-výzkumné podpory, navazujících specifických aspektů procesu vzdělávání, 
informačních a dalších činností v rámci bezpečnostního systému ČR na straně jedné a jako 
relativně samostatné oblasti vědy a výzkumu České republiky na straně druhé. 

Aby vklad České republiky pro bezpečnost demokratických států byl úměrný očekávání, 
musí bezpečnostní výzkum přinášet nové poznatky a technologie, které budou především 
zvyšovat úroveň specifických schopností České republiky a přitom přihlížet k potřebám 
národního hospodářství a životního prostředí. Investice do bezpečnostního výzkumu je 
nezbytné považovat za základní vklad pro zvyšování úrovně bezpečnostní připravenosti 
České republiky. Pro tyto účely je žádoucí dlouhodobě rozvíjet bezpečnostní výzkum tak, aby 
byl schopen produkovat myšlenky a technologie, které umožní udržovat  
a obnovovat bezpečnost České republiky v měnících se podmínkách. Produkovat analýzy 
potřeb a příležitostí, produkovat koncepce a prokazovat jejich uskutečnitelnost, navrhovat  
a definovat nové bezpečnostní schopnosti a zabezpečovat transfer vyspělých technologií  
do získání nových bezpečnostních schopností. Ovlivňovat poradenství, podporovat systémy a 
technologie zavedené do systému bezpečnosti, podporovat rozhodovací procesy (např. 
zapojením metod modelování, simulace a dalších matematických metod), být základním 
činitelem udržování poznatkové a technologické základny a zajišťování technologické 
inovace. Realizovat bezpečnostní výzkum na vysokém stupni efektivnosti, stanovit a prosadit 
priority na základě moderních progresivních trendů rozvoje, vědy, výzkumů a informatiky ve 
světě. Dosáhnout flexibility v bezpečnostním výzkumu, schopnosti sledovat nové výzkumné 
trendy a programy, rychle se na ně orientovat, pokud se ukáží perspektivní. 

3 Východiska podpory bezpečnostního výzkumu v podmínkách ČR  
3.1 Dlouhodobé základní směry výzkumu 

Dlouhodobé základní směry výzkumu (dále jen "DZSV") jsou chápány jako základní 
vstupy pro vypracování návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje. Cílem DZSV je 
definovat priority perspektivních výzkumných směrů z hlediska přínosů, které jsou pro 
ekonomiku a její konkurenceschopnost a pro udržitelný rozvoj společnosti nejdůležitější. 
Jedná se o první pokus v českém výzkumu a vývoji navrhnout vládě témata, která mohou 
sehrát dominantní roli. Zároveň je tímto posilována snaha o koncentraci finančních, 
personálních a jiných zdrojů na řešení omezeného počtu nejvýznamnějších priorit.  

Příprava DZSV vyplývá ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu 
a vývoje). Dne 1. června 2005 schválila vláda usnesením č. 661 sedm tématických DZSV:  

1. Udržitelný rozvoj,  
2. Molekulární biologie, 
3. Energetické zdroje,  
4. Materiálový výzkum,  
5. Konkurenceschopné strojírenství,  
6. Informační společnost a  
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7. Bezpečnostní výzkum [1]. 

Usnesením č. 1192 ze dne 18.10.2006 Vláda ČR schválila aktualizované Dlouhodobé 
základní směry výzkumu, ve kterých je kromě výše uvedených sedmi tématických směrů 
výzkumu uveden DZSV pro oblast Společenskovědního výzkumu [2]. 

3.2 Bezpečnostní výzkum a jeho koordinace  
V rámci nutnosti aktivace bezpečnostního prostředí v oblasti výzkumu a vývoje byla 

zřízena (podle čl. 5, odst. 1 Statutu VCNP na základě usnesení VCNP č. 224 ze dne 21. 
června 2005)  Odborná pracovní skupina VCNP pro koordinaci bezpečnostního výzkumu 
(dále jen Odborná pracovní skupina) jejíž činnost zajišťuje MV-generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky. Posláním   Odborné pracovní skupiny je 
koordinace problematiky bezpečnostního výzkumu s cílem realizovat bezpečnostní výzkum 
na vysokém stupni efektivnosti, stanovování a prosazování priorit řešení problémů, 
odstraňování možných duplicit, vytváření širokospektrálních výzkumných týmů, řešení 
financování výzkumných projektů a záměrů, dosažení flexibility akcentující schopnosti 
sledovat a adaptovat se na nové výzkumné trendy a programy, poskytovat odbornou podporu 
Radě pro výzkum a vývoj ČR. Odborná pracovní skupina je složena ze zástupců ústředních 
orgánů státní správy a odborníků z vědeckých a vzdělávacích institucí ČR.Úloha  koordinace  
bezpečnostního výzkumu České republiky zahrnuje následující činnosti: 

a) V souladu s aktivitami EU a dalších zemí zajistit v České republice výzkum 
bezpečnosti v pojetí, které je běžné ve světě. 

b) Stanovit prioritní cíle výzkumu. 
c) Podporovat a usměrňovat cílený výzkum a organizace, které jsou schopné 

provádět výzkum na současné úrovni znalostí a dodávat výsledky, které lze 
implementovat v praxi. 

d) Optimalizovat institucionální financování podpory předmětného výzkumu a 
vývoje zahrnující zajištění financování výzkumných záměrů týkajících se 
bezpečnostního výzkumu. 

e) Optimalizovat účelové financování podpory předmětného výzkumu a 
vývoje. 

Pro jednání Odborné pracovní skupiny a z výstupů její vlastní činnosti byly zpracovány 
následující analytické a koncepční materiály: 

• Místo a úloha Bezpečnostního výzkumu ČR v rámci Bezpečnostního systému ČR 
• Bezpečnostní výzkum v rámci výzkumu a vývoje EU 
• Seznam výzkumných subjektů s předpokladem k řešení problematiky dílčích oblastí 

bezpečnostního výzkumu 
• Analýza současného stavu zapojení subjektů v ČR do bezpečnostního výzkumu 
• Základní strategické cíle a priority výzkumně-vývojové podpory procesů Civilního 

nouzového plánování 
• Základní strategické cíle a priority výzkumně-vývojové podpory procesů v oblasti 

obrany (vnější bezpečnosti) státu 
• Základní strategické cíle a priority výzkumně-vývojové podpory procesů v oblasti 

vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
• Základní strategické cíle a priority výzkumně-vývojové podpory procesů v oblasti 

ochrany stability hospodářské a finanční soustavy  státu 
• Návrh Koncepce bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2006 – 2013 
• Návrh novelizovaného Dlouhodobého záměru výzkumného směru,priorita č. 7 -

Bezpečnostní výzkum 
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Uvedené dokumenty jsou využívány zejména v činnosti: 

Ø Rady pro výzkum a vývoj ČR při přípravě střednědobého výhledu výdajů státního 
rozpočtu na výzkum a vývoj, aktualizaci dlouhodobých základních směrů výzkumu aj; 

Ø MŠMT při přípravě a aktualizaci Národní politiky výzkumu a vývoje, návrhu 
Národního programu výzkumu aj.; 

Ø odpovídajících resortních ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy 
(poskytovatelů finančních prostředků na výzkum a vývoj) při přípravě programů 
výzkumu a vývoje; 

Ø výzkumných institucí a organizací při přípravě jejich koncepcí, plánů  a zaměření 
výzkumu [3]. 

3.3 Hlavní směry rozvoje bezpečnostního výzkumu  
Hlavní směry rozvoje bezpečnostního výzkumu v podmínkách České republiky lze 

charakterizovat následovně: 

a) vytvoření uceleného systému bezpečnostního výzkumu ČR jako součásti mezinárodního a 
národního prostředí s přednostní výzkumnou, vývojovou a informační podporou 
strategického rozvoje rezortů s rozhodujícím významem pro obranu a bezpečnost státu a 
jeho obyvatel, 

b) formulování komplexních programů bezpečnostního výzkumu s preferencí podpory 
rozvoje sil a prostředků; poznatkové, technické a technologické základny a rozvoje 
schopností lidského potenciálu s cílem dosažení takové poznatkové, personální, technické 
a technologické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a 
rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a jeho 
obyvatel na požadované úrovni v měnících se podmínkách s efektivním využíváním 
dostupných zdrojů, 

c) efektivní koordinací širokospektrální problematiky bezpečnostního výzkumu 
racionalizovat investice do vědy, techniky, technologie a lidského potenciálu zajišťujících 
obranu a bezpečnost státu a jeho obyvatel, 

d) důsledné využívání již vytvořených a s rozvojem potřebné informační infrastruktury 
celosvětově dostupných poznatků, 

e) využívání mezinárodní spolupráce a výměny vědeckých a technických informací jak na 
úrovni EU a NATO, tak na úrovni jednotlivých států, 

f) systém bezpečnostního výzkumu ČR rozvíjet s ohledem na euroatlantické bezpečnostní 
prostředí s komplexním přístupem k rozvoji vědy, techniky a technologií a realizovat jej 
jako systém zdrojově nenáročný, omezující samostatné výzkumné instituce 
zainteresovaných rezortů na rozsah nezbytných jinde neřešených výzkumných problémů 
obrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel a využívající širokého výzkumného potenciálu 
státních i nestátních organizací v České republice. 

Uvedené dlouhodobé cíle bezpečnostního výzkumu ČR a dobré předpoklady jejich 
realizace v podmínkách ČR jsou rovněž odpovědí na neustále se zvyšující konkurenční tlaky 
v globalizujícím se světě charakterizované zejména růstem rychlosti získávání nových 
poznatků výzkumu a vývoje, koncentrací sil a prostředků a orientací na mezinárodní 
spolupráci. Měřítkem úspěšnosti je uplatnění těchto poznatků na mezinárodním trhu výrobků, 
technologií a služeb. Žádná evropská země nemůže proto provádět výzkum a vývoj 
v jakékoliv oblasti (oblast bezpečnostního výzkumu nevyjímaje) v jeho plné šíři. Je zákonitě 
nutné volit priority a na ně soustředit zdroje finanční, personální a materiálně-technické. Tyto 
dlouhodobé cíle však nebudou dosaženy, jestliže nebude problematika bezpečnostního 
výzkumu řešena komplexně, to je tak, aby v co nejširším měřítku účinně a efektivně 
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podporovala bezpečnostní zájmy a cíle České republiky [4]. Zaměření bezpečnostního 
výzkumu je tak nutné směrovat do následujících oblastí: 
1 - bezpečnost obyvatel 
2 – bezpečnost infrastruktur a služeb 
3 – ostraha a bezpečnost hranic 
4 – obnova bezpečnosti v případě krizí 
5 – integrace bezpečnostních systémů, propojení a spolupráce 
6 – bezpečnost a společnost  
7 – koordinace a strukturování bezpečnostního výzkumu   

V konkrétní podobě tyto oblasti by měly zahrnovat projekty výzkumu a vývoje zaměřené 
na: 

• Stálé i mobilní bezpečnostní systémy pro nepřetržité pozorování a vyhodnocování 
nebezpečí ve městech. 

• Vývoj mobilních systémů pro bezpečnostní složky v akcích. 
• Účinná detekce nebezpečných materiálů (trhaviny, drogy, zbraně, biologické látky). 
• Monitorování a lokalizace výskytu nebezpečných chemikálií (výroba, prodej, užití..). 
• Vodní zdroje v případě krizí (zdroje a dopad kontaminace, senzory, systémy). 
• Vývoj strategických informačních systémů (analýza dat pro odhalení ohrožení). 
• Bezpečnost kritických infrastruktur souvisejících a hromadnou dopravou – přípravná 

fáze demonstračního projektu – udržitelnost, interoperabilita a standardizace, detekce 
a sledování nebezpečných osob, analýza minulých událostí, integrovaný operační 
systém. 

• Integrovaná ochrana vlakové dopravy, systém detekce věcí (zavazadel) bez doprovodu 
a následná identifikace vlastníka. 

• Detekce a analýza abnormálního chování lidí a vozidel. 
• Nepřetržité střežení omezeného prostoru.  
• Inteligentní systém řízení ochrany hranic – přípravná fáze demonstračního projektu – 

informační a řídící systém, detekce abnormálního chování lidí, dopravních prostředků 
(auta, lodě, letadla), systémy identifikace a ověřování lidí i předmětů, informační 
systémy pro slučování dat z různých zdrojů a návazné rozhodovací procesy, 
spolupráce národních a mezinárodních autorit, trénink a příprava plánu na vybudování 
komplexního systému. 

• Ochrana volných hranic. 
• Integrovanou ochranu hraničních přechodů, střežení hranic ze vzduchu (systém a 

analýza), střežení přímořských oblastí.  
• Vývoj mobilních komunikačních služeb bezpečných i v případě incidentu.  
• Komunikační systém a plán řízení pro všechny typy krizových situací a pro první 

nasazení záchranářů. 
• Integrovaný systém pro lokalizaci a záchranu obětí.  
• Obnovení základních systémů po krizi. 
• Bezdrátovou komunikaci pro krizi evropského rozměru.  
• Vývoj systému pro sdílení informací mezi regiony, národními autoritami a záchranáři.  
• Osobní přístroje pro záchranáře (komunikace, identifikace, sensory, ...). 
• Zařízení pro neutralizaci různých druhů teroristických útoků (chemie, biologie, 

radiace, výbuch). 
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• Zaměřeno na situaci při ohrožení a při incidentu, na porozumění faktorům 
ovlivňujícím pocity bezpečí a ohrožení. 

• Porozumění chování lidí před, při a po krizové situaci a jejich reakce na stav ohrožení 
a bezpečnostní instrukce.  

• Komunikační a mediální strategie řídících orgánů před, při a po krizové situaci. 
• Porozumění reakcím veřejnosti na zavádění bezpečnostních opatření a politik. 
• Inventarizace zdrojů, systémů a mandátů národních a institucionálních v evropském 

měřítku. 
• Výzkum budoucích ohrožení a jejich možných dopadů.  
• Vývoj metodologie pro vyhodnocení bezpečnostních investic na předcházení možných 

katastrof a jejich vlivu na soukromí a sociální soudržnost. 
• Ekonomické analýzy evropské bezpečnosti, selektivní indikátory, dopady opatření na 

ekonomiku, modely financování. 
• Vztahy etiky a vnitřní a vnější bezpečnosti.  
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