
22  Evropská ekonomika ve střednědobé perspektivě

57  Potravinové právo: vývoj, současnost a souvislosti   

3‘11   časopis pro společenské vědy a management
číslo 3  |  2011  |  ročník VII
www.sets.cz

3‘11 časopis pro společenské vědy a management
číslo 3  |  2011  |  ročník VII
cena 89 Kč

ča
so

pi
s 

pr
o 

sp
ol

eč
en

sk
é 

vě
dy

 a
 m

an
ag

em
en

t

3
{11}

03  Otázka hegemonie na počátku 21. století

79  Transparentnost a regulace v lobbingu 



Scientia et Societas Tiráž

Scientia et Societas * číslo 3 * ročník VII
Recenzovaný společenskovědní časopis | Vychází čtyřikrát ročně

Vydavatel
NEWTON College, a. s., Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1, IČ: 27081869 | www.newtoncollege.cz

Redakce
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1 | e-mail: redakce@sets.cz | www.sets.cz

Výkonný redaktor
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. | e-mail: jiri.maly@sets.cz

Redakční rada

Předseda redakční rady
PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Členové redakční rady
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

doc. Ing. Petr Chvojka, CSc., bývalý hlavní ekonom ČSOB
prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc., Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Mgr. Petr Kraus, předseda představenstva NEWTON College, a. s.

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
MUDr. Jan Mojžíš, rektor a místopředseda představenstva NEWTON College, a. s.

PaedDr. Mgr. Petr Parma, poradce představenstva NEWTON College, a. s.
Ing. David Průdek, MBA, člen představenstva NEWTON College, a. s.

prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd
prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D., viceguvernér České národní banky

prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu

Grafická úprava
Matěj Bacovský, BIOPORT.cz

Sazba
studio@vemola.cz

Rozhodnutím Rady pro výzkum a vývoj ze dne 20. 6. 2008 byl časopis Scientia et Societas zařazen 
na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Vyšlo v Praze 31. října 2011

MK ČR E 16579
ISSN 1801-7118

© NEWTON College, a. s.

Obsah
Odborné stati

 3 Otázka hegemonie na počátku 21. století
 22 Evropská ekonomika ve střednědobé perspektivě 
 33 Potravinová bezpečnost v kontextu nové populační exploze 
 57 Potravinové právo: vývoj, současnost a souvislosti 
 70 Konec černých krabic aneb nový pohled na struktury řízení 
 79 Transparentnost a regulace v lobbingu 
 95 Korupce po roce 1989 na Slovensku 
 108 Fluktuace pracovníků — organizační příčiny 
 124 History of taxation of capital income in the Czech Republic 
 139 Between first- and second-order elections? Electoral turnout and the results 
  of the Czech regional elections 



 Scientia et Societas » 3/11 3

Odborné stati

Hospodářský vývoj světa se vždy vyznačoval exis-
tencí center, kterými byly relativně nejvyspělejší 
oblasti. Přibližně do roku 1750 byla hospodářský-
mi centry města nebo městské státy jako Benátky, 
Antverpy, Janov a Amsterodam (Braudel, 1999, 
s. 51). Pak se jako hospodářské centrum etabloval 
Londýn, nikoli však jako město či městský stát, ný-
brž jako hlavní město Velké Británie, a Velká Britá-
nie se stala dominantním státem tehdejšího světa, 
tedy hegemonem. V tomto postavení setrvala při-
bližně do první světové války, kdy byla její hege-
monie vystřídána hegemonií Spojených států ame-
rických.

1. Hegemonie zdola a shora

Hegemonem (dominantním státem) je vždy eko-
nomicky, politicky a vojensky silný stát, který ur-
čuje pravidla mezinárodních institucí v liberalizo-
vaném mezinárodním prostředí, přispívá ke snazší 
kooperaci zemí a obvykle hlásá převažující myš-
lenkový proud. Teorie hegemonické stability pak 
postuluje, že otevřené mezinárodní systémy jsou 
spojeny s přítomností dominantního státu (Raven-
hill, 2008, s. 481). Stabilita takto konstruovaného 
světového systému je výhodná pro všechny zúčast-
něné země. Její udržování sice stojí hegemona 

značné náklady, ty jsou však vykompenzovány řa-
dou přínosů, jež postavení dominantní země při-
náší.

Hegemonické postavení země je vždy podlože-
no ekonomicky a vojensky, což s sebou přináší 
rovněž politickou váhu ve světě. Bylo tomu tak 
v dobách hegemonie Velké Británie, posléze též 
USA. Britská hegemonie, která se etablovala kon-
cem 18. století, byla založena na průmyslové revo-
luci a s ní spojenými inovacemi v bavlnářském 
průmyslu, na rozvoji těžby uhlí, metalurgie, želez-
nice a námořní dopravy. Rozvoj dopravy měl zá-
sadní vliv na rozvoj vnitřního trhu Velké Británie 
(Schwartz, 2000). Vysoká produktivita práce ve 
špičkových odvětvích znamenala vysoké exporty 
hotových výrobků z Velké Británie a současně 
značné dovozy surovin a materiálu pro jejich výro-
bu, což činilo britský trh pro ostatní země velmi 
atraktivním z hlediska jejich výrob a exportů. Vy-
soká produktivita práce umožněná převratnými 
vynálezy v průmyslu znamenala rovněž i vyšší 
mzdy pracovníků, což se opět projevovalo ve vyšší 
spotřebě potravin a dalších produktů atraktivních 
z hlediska potenciálních vývozců z ostatních zemí. 
Průmyslové inovace dodávaly Velké Británii sou-
časně významný předstih ve vojenské oblasti, ze-
jména v námořnictvu (Schwartz, 2000). Hegemo-
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nie, jak uvádí Schwartz (2000, s. 64), vzniká 
nejprve zdola, kdy rozvoj nových špičkových od-
větví vytvoří silnou ekonomiku s vysokou kupní 
silou a s velkou dynamikou, jež ostatní země do-
nutí orientovat se svou výrobou a importy na po-
třeby této velké ekonomiky. Hegemon postupně 
tvoří značnou část světových dovozních trhů, což 
je dáno vysokou produktivitou práce (Schwartz, 
2000, s. 72). Posléze má tato silná země zájem též 
o hegemonii shora, jež vzniká tak, že vysoké zisky, 
které generují špičková moderní odvětví, umožňu-
jí dominující zemi půjčovat za relativně nízkých 
úroků. Pak ale musí tato dominantní země rovněž 
zajistit politicky a ekonomicky mezinárodní fi-
nanční systém, aby byly zajištěny půjčky a toky 
zboží, tedy financování mezinárodního obchodu. 
Pro obchodování je zapotřebí zachování bezpeč-
nosti přepravovaného zboží, což zajišťuje hege-
mon vojensky (Schwartz, 2000, s. 63–76). V dů-
sledku výše uvedeného je rovněž zřejmé, proč je 
hegemonická země vždy zastáncem liberalizova-
ného obchodu. Jelikož hegemon financuje mezi-
národní obchod, stává se jeho měna hlavní světo-
vou měnou, a když nastává ekonomický růst 
v ostatních zemích spojený s růstem dovozů, he-
gemon vždy získává, neboť roste příjem z úroků 
na základě poskytnutých úvěrů (Schwartz, 2000, 
s. 63–76).

Hegemonii Spojených států „zdola“ započal 
koncem 90. let 19. století vynález automobilu jed-
nak jako nového typu dopravy, jednak též ustave-
ním automobilového průmyslu vedoucím odvět-
vím v ekonomice, přičemž ropa se stala hlavním 
zdrojem energie. Vysoká produktivita práce při vý-
robě automobilů byla akcelerována zavedením no-
vých výrobních postupů v podobě montážní linky 
a dalších manažerských inovací. Hegemonie „zdo-
la“ byla podepřena též hegemonií „shora“. Po dru-
hé světové válce byl americký dolar brettonwood-
ským systémem deklarován jedinou měnou 
směnitelnou za zlato. Zatímco však Británie vyko-

návala svou hegemonii jednostranně, USA působi-
ly na ostatní země prostřednictvím mezinárodních 
organizací a smluv (Schwartz, 2000, s. 177–196), 
ať už se jedná o Mezinárodní měnový fond (IMF), 
Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj (IBRD) 
a Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT). 
To zakládalo i pozici těchto institucí hájit zájmy 
hegemona v podobě liberálního obchodního 
a měnového systému. Jak uvádí Schwartz (2000, 
s. 193), mohly tyto instituce fungovat do té doby, 
dokud USA byly schopny absorbovat přebytky výro-
by ostatních zemí a rovněž přesvědčit ostatní země 
k používání amerického dolaru jako mezinárodní 
měny.

O hegemonickém postavení USA se jednoznač-
ně hovoří v padesátých a šedesátých letech dvacá-
tého století. Významným rysem tohoto období se 
stává též ta skutečnost, že dochází k růstu pří-
mých investic z USA do Evropy v podobě vzniku 
poboček amerických korporací a tím k rozmachu 
sítí nadnárodních společností. Od poloviny šedesá-
tých let se však literatura (např. Keohane, 1984 
a další) zmiňuje o slábnutí této hegemonie. Svůj 
podíl na něm měl poválečný rozmach ekonomik 
Japonska a Německa, který byl způsobený celou 
řadou faktorů. USA v této situaci reagovaly v něko-
lika směrech. V roce 1971 skončil brettonwoodský 
systém, který sice znamenal konec směnitelnosti 
dolaru za zlato, ale neznamenal jeho ústup z pozi-
ce hlavní světové měny. Navíc koncem tohoto 
systému bylo možno uvolnit kapitálové kontroly,2 
které brettonwoodský systém předpokládal. V sou-
vislosti s vojenskými projekty hvězdných válek do-
chází k rozmachu telekomunikací i informačních 
technologií a dále dochází k deregulaci a privatiza-
ci řady dříve státem vlastněných sektorů — teleko-
munikací, letectví, železnic atp. (Schwartz, 2000, 
s. 296). Významným odvětvím, které je rovněž 
spojeno s technologickými inovacemi, se stávají 
služby. Jak dále uvádí Schwartz (2000, s. 296), při-
činěním USA vznikla Japonsku v Asii konkurence 

í
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2  USA odstranily kapitálové kontroly v roce 1974, Velká Británie v roce 1979.
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v dalších zemích (Jižní Korea, Tchaj-wan atp.) 
a tentýž autor hovoří o obnově americké hegemo-
nie v letech devadesátých.

2. Atributy hegemonie a současný stav

Počátek jednadvacátého století je pak spojen 
s rychlým hospodářským boomem některých 
zemí, zejména Číny, která je mnohdy vydávána za 
budoucí světovou velmoc číslo jedna. Dalšími etab-
lujícími se silnými ekonomikami jsou Indie, Brazí-
lie a Rusko (tzv. země BRIC). O těchto ekonomi-
kách se mnohdy uvažuje jako o potenciálních 
hegemonech 21. století. Studie Goldman Sachs 
(2010) uveřejnila následující odhadované hodnoty 
úrovně HDP v letech 2010, 2020 a 2030 (viz ta-
bulka 1).

Z tabulky 1 je patrné, že dle odhadů by v roce 
2020 měly mít USA již jen mírný předstih v obje-
mu HDP před Čínou, v roce 2030 by měla Čína za-
ujímat již místo první. Totéž tvrzení lze uplatnit 
pro porovnání vyspělých tržních ekonomik jako 
celku a rozvíjejících se ekonomik celkem. Podob-
ně by se i Indie, Brazílie a Rusko měly v roce 2030 
dostat na úroveň vyspělých států, či je dokonce 
předstihnout. Přesto je zřejmé, že úroveň HDP 
není jediným atributem hegemonie. Jak jsme uved-
li v předchozím textu, hegemonie se skládá z řady 
atributů dalších.

2.1 Hegemonie zdola

Pokud se týká hegemonie zdola, dá se říci, že po-
kračují trendy nastoupené v 90. letech 20. století. 

Odborné statiOdborné stati
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Tabulka č. 1 » Úroveň HDP (v bilionech USD)

2010 2020 2030

Rozvinuté tržní ekonomiky celkem 39 47 56

USA 15 18 23

Japonsko 5 5 6

Německo 4 4 4

Francie 3 3 4

Velká Británie 3 3 4

Itálie 2 3 3

Kanada 2 2 2

Ostatní vyspělé tržní ekonomiky 7 8 10

Rozvíjející se ekonomiky celkem 22 45 82

Čína 6 16 32

Indie 2 4 8

Brazílie 2 3 6

Rusko 2 3 5

Mexiko 1 2 3

Indonésie 1 1 2

Korejská republika 1 2 2

Ostatní rozvíjející se ekonomiky 19 15 24

Pramen: EM Equity in Two Decades: A Changing Landscape, s. 10, zpracováno dle IMF, Goldman Sachs Global ECS Research 
estimates

í
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USA mají technologicky nejvyspělejší ekonomiku, 
založenou na flexibilitě firem. Technologický před-
stih mají zejména ve výrobě informačních techno-
logií, medicínského, leteckého, kosmického a vo-
jenského vybavení.3 Pořadí současné úrovně HDP 
v paritě kupní síly měny (odhad pro rok 2010) 
v prvních čtrnácti zemích ukazuje tabulka 2, HDP 
v paritě kupní síly na obyvatele některých vybra-
ných zemí tabulka 3.

Tabulka 2 ilustruje tu skutečnost, že co do úrov-
ně HDP v PPP představují v současnosti Evropská 
unie pětinu a USA druhou téměř pětinu světového 

HDP. Čína se v současnosti na světovém HDP podí-
lí více než 13 %. V úrovni HDP na obyvatele (tabul-
ka 3) USA a další vyspělé tržní ekonomiky zatím 
daleko předstihují Rusko, Brazílii, zejména však 
Čínu a Indii. Vysoké úrovně HDP v PPP a HDP na 
obyvatele mají například implikace z hlediska spo-
třeby obyvatelstva, jež vytváří poptávku po impor-
tech a de facto upevňuje obchodní vazby s ostatní-
mi zeměmi i hegemonické postavení země. Na 
druhou stranu nízký HDP na obyvatele představu-
je vysoký potenciál růstu.

Tabulka č. 2 » Úroveň HDP v PPP (odhady pro rok 2010)

HDP v PPP
(v mld. USD)

Podíl na
světovém 

HDP*)

(v %)

HDP v PPP
(v mld. USD)

Podíl na
světovém 

HDP*)

(v %)

1. Evropská unie 14 900 20,00 8. Brazílie 2 194 2,95

2. USA 14 720 19,70 9. Velká Británie 2 189 2,94

3. Čína 9 872 13,26 10. Francie 2 160 2,90

4. Japonsko 4 338 5,83 11. Itálie 1 782 2,39

5. Indie 4 046 5,44 12. Mexiko 1 560 2,10

6. Německo 2 960 3,98 13. Korejská republika 1 467 1,97

7. Rusko 2 229 2,99 14. Španělsko 1 376 1,85

*) Hodnota světového HDP je odhadována na 74 430 mld. USD.
Pramen: CIA: The World Factbook, upraveno; vlastní výpočty autorky

Tabulka č. 3 » HDP na obyvatele (PPP, v USD, odhady pro rok 2010)

HDP na obyv.
(PPP, v USD)

HDP na obyv.
(PPP, v USD)

USA 47 400 Itálie 30 700

Německo 35 900 Korejská republika 30 200

Velká Británie 35 100 Rusko 15 900

Japonsko 34 200 Brazílie 10 900

Francie 33 300 Čína 7 400

Evropská unie 32 900 Indie 3 400

Pramen: CIA: The World Factbook, upraveno

3  CIA: The World Factbook. [online] [cit. 2011-03-25]. Dostupné na https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/.
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2.1.1 Mezinárodní obchod zbožím 
a službami
Pokud se jedná o největší světové exportéry a im-
portéry, tabulka 4 uvádí následující údaje. Největší 
podíl na světových exportech měla v roce 2009 
EU-27 se 16,2 %, dále Čína s 12,7 % a USA s 11,2 %, 
ostatní země pak mají za touto trojicí relativně vět-
ší odstup, Indie a Brazílie nedosahují ani dvoupro-
centního podílu. Situace ve světových importech 

v uvedeném období je popsána také v tabulce 4. 
EU-27 vede s podílem 17,4 % na světových impor-
tech, USA mají podíl 16,7 % a Čína na třetím místě 
má již relativní odstup s podílem na světovém do-
vozu ve výši 10,5 %, což je dáno nízkou úrovní spo-
třeby obyvatelstva plynoucí z řady faktorů (nižší 
ekonomická úroveň, nižší úroveň domácí poptáv-
ky atp.). Dovozy Indie, Ruska a Brazílie nepřekra-
čující tříprocentní podíl na celkových světových 

Tabulka č. 4 » Vedoucí exportéři a importéři v roce 2009

Export
(v mld. USD)

Podíl 
na světovém 

exportu**)

(v %)

Import
(v mld. USD)

Podíl 
na světovém 
importu***)

(v %)

1. EU-27*) 1528 16,2 1. EU-27*) 1673 17,4

2. Čína 1202 12,7 2. USA 1605 16,7

3. USA 1056 11,2 3. Čína 1006 10,5

4. Japonsko 581 6,2 4. Japonsko 552 5,7

5. Korejská republika 364 3,9 5. Hongkong 352 3,7

6. Hongkong 329 3,5 6. Kanada 330 3,4

7. Kanada 317 3,4 7. Korejská republika 323 3,4

8. Rusko 303 3,2 8. Indie 250 2,6

9. Singapur 270 2,9 9. Singapur 246 2,6

10. Mexiko 230 2,4 10. Mexiko 242 2,5

15. Indie 163 1,7 11. Rusko 192 2,0

18. Brazílie 153 1,6 18. Brazílie 134 1,4

*) V případě EU se u exportu i importu neuvažují exporty a importy v rámci EU-27.
**) Hodnota světového exportu bez exportu uvnitř EU-27 je 9431 mld. USD.
***) Hodnota světového importu bez importu uvnitř EU-27 je 9623 mld. USD.
Pramen: WTO: International Trade Statistics, upraveno

I v odvětví služeb potvrzují EU-27 a USA svoji jasnou dominanci, jak v expor-
tu, tak v importu, a odstup například Číny v exportu i importu je značný. To 
koresponduje s obecně známým faktem, že Čína je zdrojem relativně levné 
práce s nízkou kvalifikací, jež postačuje u rutinního zboží s nízkou přidanou 
hodnotou, avšak nikoli v případě moderních služeb. Zdá se zřejmé, že pro bu-
doucí hegemonii v 21. století nebude již postačovat pouze převaha v oblasti 
výroby zboží a obchodu s ním, ale též dominance v sektoru služeb, kde před-
stih EU-27 a USA před ostatními zeměmi je zatím značný.
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dovozech. Z hlediska uvedených čísel je zřejmý 
zásadní vliv EU a USA jako světových dovozců. Ab-
sorpce dovozů vytváří závislost ostatních světo-
vých vývozců na hlavních importních trzích 
a v tomto smyslu by mohlo narušit hegemonické 
působení USA pouze případné přesměrování hlav-
ních světových vývozců Číny a EU na jiné trhy. Pro 
dokreslení uvádíme teritoriální strukturu vývozů 
a dovozů prvních tří světových exportérů a impor-
térů (tabulky 5 až 7). U Číny by zřejmě přicházela 

v úvahu asijská oblast (Norrlof, 2010), kam by 
směřovala namísto do USA své exporty, eventuálně 
pokud by sama aspirovala na místo hegemona, 
musela by se sama stát cílovým dovozním trhem. 
Zde však zatím ještě existuje — jak již bylo konsta-
továno — určitý odstup za EU-27 a USA jako vedou-
cími zeměmi.

Pokud se týká ekonomické charakteristiky Číny 
z hlediska potenciální hegemonie, významný je 
i fakt, že Čína je druhá na světě — po USA — ve 

Tabulka č. 5 » Teritoriální struktura exportů a importů USA v roce 2009

Podíl na celkovém exportu
(v %)

Podíl na celkovém importu
(v %)

Kanada 19,37 Čína 19,30

Mexiko 12,21 Kanada 14,24

Čína 6,58 Mexiko 11,12

Japonsko 4,84 Japonsko 6,14

Velká Británie 4,33 Německo 4,53

Pramen: CIA: The World Factbook

Tabulka č. 6 » Teritoriální struktura exportů a importů EU-27 v roce 2009

Podíl na celkovém exportu
(v %)

Podíl na celkovém importu
(v %)

EU-27 68,0 EU-27 64,5

USA 9,0 Čína 2,7

Švýcarsko 2,7 USA 7,4

Čína 1,0 Rusko 2,3

Rusko 0,9 Švýcarsko 2,2

Pramen: WTO: International Trade Statistics

Tabulka č. 7 » Teritoriální struktura exportů a importů Číny v roce 2009

Podíl na celkovém exportu
(v %)

Podíl na celkovém importu
(v %)

USA 20,03 Japonsko 12,27

Hongkong 12,03 Hongkong 10,06

Japonsko 8,32 Korejská republika 9,04

Korejská republika 4,55 USA 7,66

Německo 4,27 Tchaj-wan 6,84

Pramen: CIA: The World Factbook
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službách, které produkuje.4 V tomto smyslu je však 
nepoměrně nižší zaměstnanost obyvatelstva v této 
oblasti v Číně oproti USA: v sektoru služeb je za-
městnáno v Číně pouze 34,1 % obyvatel, zatímco 
v USA 76,7 %.5 6 Stejně tak se v roce 2009 Čína po-
dílela na exportu komerčních služeb pouze 5,2 % 
ze všech světových exportů, zatímco největšími 
vývozci služeb byly s velkým odstupem EU-27 
s 26,3 % a USA s 19,2 %. EU-27 a USA mají domi-
nanci i v dovozu komerčních služeb s podílem na 
celkovém světovém dovozu komerčních služeb ve 
výši 23 %, resp. 14 % (tabulka 8). I v odvětví služeb 

potvrzují EU-27 a USA svoji jasnou dominanci, jak 
v exportu, tak v importu, a odstup například Číny 
v exportu i importu je značný. To koresponduje 
s obecně známým faktem, že Čína je zdrojem rela-
tivně levné práce s nízkou kvalifikací, jež postaču-
je u rutinního zboží s nízkou přidanou hodnotou, 
avšak nikoli v případě moderních služeb. Zdá se 
zřejmé, že pro budoucí hegemonii v 21. století ne-
bude již postačovat pouze převaha v oblasti výro-
by zboží a obchodu s ním, ale též dominance 
v sektoru služeb, kde předstih EU-27 a USA před 
ostatními zeměmi je zatím značný.

Tabulka č. 8 » Vedoucí exportéři a importéři komerčních služeb v roce 2009

Export 
komerčních 

služeb
(v mld. USD)

Podíl na 
světovém 
exportu 

komerčních 
služeb*)

(v %)

Import 
komerčních 

služeb
(v mld. USD)

Podíl na 
světovém 
importu 

komerčních 
služeb**)

(v %)

1. EU-27***) 652 26,3 1. EU-27***) 543 23,0

2. USA 474 19,2 2. USA 331 14,0

3. Čína 129 5,2 3. Čína 158 6,7

4. Japonsko 126 5,1 4. Japonsko 147 6,2

5. Singapur 88 3,5 5. Singapur 81 3,5

6. Indie 87 3,5 6. Indie 80 3,4

7. Hongkong 86 3,5 7. Kanada 78 3,3

8. Švýcarsko 69 2,8 8. Korejská republika 75 3,2

9. Kanada 58 2,3 9. Rusko 59 2,5

10. Korejská republika 57 2,3 10. Saúdská Arábie 46 1,9

12. Rusko 41 1,7 11. Hongkong 44 1,9

18. Brazílie 26 1,1 12. Brazílie 44 1,9

*) Hodnota světového exportu komerčních služeb je 2475 mld. USD.
**) Hodnota světového importu komerčních služeb je 2355 mld. USD.
***) EU-27 bez vnitřního obchodu komerčními službami.
Pramen: WTO: International Trade Statistics, upraveno

4  CIA: The World Factbook. [online] [cit. 2011-03-26]. Dostupné na https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/geos/ch.html.

5  CIA: The World Factbook. [online] [cit. 2011-03-26]. Dostupné na https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/geos/ch.html, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html.

6  Dle stejných pramenů činila zaměstnanost obyvatelstva v sektoru zemědělství v Číně 38,1 %, v USA 1,2 %, zaměstnanost v prů-
myslu byla v Číně 27,8 % a v USA 22,2 %.
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2.2 Hegemonie shora

Spojené státy americké od počátku své dominance 
po druhé světové válce konstituovaly též svou he-
gemonii shora.

2.2.1 Měna
Americký dolar hrál v brettonwoodském systému 
roli dominantní světové měny a v této své roli setr-
val i po pádu brettonwoodského systému až do 
současnosti, neboť, jak uvádí Ravenhill (2008, 
s. 223), pád tohoto systému ukázal touhu USA 

osvobodit se od omezení, která pro ně představo-
vala směnitelnost USD za zlato, potažmo též od 
omezení kapitálových pohybů. Masové užití USD 
ve světě dává USA vysoký přínos z ražebného7 a ja-
ko klíčová světová měna plní USD v současnosti 
následující funkce (Norrlof, 2010, s. 116–117): ob-
vykle je USD využíván jako prostředek placení za 
zboží, služby a aktiva namísto domácích měn v ji-
ných zemích, je používán k devizovým interven-
cím centrálních bank ostatních zemí, k dolaru jako 
ke klíčové měně bývají fixovány jiné měny, eventu-
álně na ni bývají zavěšeny, tato měna je užívána 

Tabulka č. 9 » Struktura oficiálních světových rezerv ke konci 3. čtvrtletí 2010

Hodnota 
(v mil. USD)

Podíl na 
celkových 
světových 
rezervách

(v %)

Hodnota 
(v mil. USD)

Podíl na 
celkových 
světových 
rezervách

(v %)

Světové rezervy 
celkem 8 986 241 100,00 Pohledávky

v CHF 5 588 0,06

Pohledávky
v USD 3 062 748 34,08 Pohledávky

v EUR 1 346 393 14,98

Pohledávky
v GBP 202 200 2,25 Pohledávky

v ostatních měnách 200 963 2,24

Pohledávky
v JPY 181 238 2,02 Nealokované rezervy*) 3 987 111 44,37

*) Nealokované rezervy představují celkové rezervy těch zemí, které neoznamují IMF údaje o rezervách.
Pramen: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves; vlastní výpočty autorky

Tabulka č. 10 » Relativní velikost kapitálových trhů vybraných zemí (2008, v %, USA = 100 %)

Tržní kapitalizace
cenných papírů

Obligace*) Bankovní
depozita

Celkem

USA 100 100 100 100

Japonsko 27 14 72 44

Francie 13 5 75 29

Německo 9 7 47 23

Velká Británie 16 5 88 32

*) Obligace zahrnují soukromé a veřejné dluhové cenné papíry.
Pramen: Norrlof, 2010, s. 25, na základě údajů IMF, říjen 2009, upraveno

7  Ražebné představuje rozdíl mezi nominální hodnotou mince či bankovky a náklady na její výrobu (ražbu či tištění) a distribuci.
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rovněž soukromými i oficiálními investory k ucho-
vání investic, neboť je v ni vysoká důvěra. Tabul-
ka 9 ukazuje v této souvislosti strukturu oficiál-
ních světových rezerv ke konci 3. čtvrtletí 2010. Je 
vidět, že v současné době tvoří přibližně třetinu 
těchto rezerv americký dolar a 15 % euro. I když 
i zde panuje převaha americké měny, nutno podo-
tknout, že její dominance poněkud poklesla právě 
v souvislosti se zavedením eura v roce 1999. Ofi-
ciální rezervy v jiných měnách jsou naprosto za-
nedbatelné.

Kromě transakcí reálné ekonomiky (obchod, 
výroba) hrají USD a dolarová aktiva klíčovou roli 
rovněž v mezinárodním finančním systému, jehož 
účelem je poskytovat kapitál pro investiční aktivi-
ty. Jak uvádí Norrlof (2010, s. 119–120), v letech 

1998–2007 vstřebaly USA každoročně více než 
50 % světových úspor (v roce 2002 více než 70 %), 
což je dáno mnoha důvody. Jedná se především 
o to, že investoři z řady důvodů ochotně investují 
do dolarových aktiv, což je dáno vysokou atraktiv-
ností amerického investičního prostředí, přede-
vším co do ochrany vlastnických práv a bezpeč-
nosti (Norrlof, 2010, s. 6), a schopností nabídnout 
různá velmi likvidní aktiva — hotovost, bankovní 
depozita a veřejné a soukromé obligace (Norrlof, 
2010, s. 117), neboť USA mají daleko největší kapi-
tálový trh. Jak ilustruje tabulka 10, předstih USA ve 
velikosti tohoto trhu před ostatními zeměmi je ze-
jména zřetelný u akcií a obligací, u bankovních de-
pozit je tento předstih relativně menší.

Tabulka č. 11 » Podíl na hlasovacích právech v IMF k 2. 3. 2011

Hlasovací podíl
(v %)

Hlasovací podíl
(v %)

USA 16,723 Saúdská Arábie 3,154

Japonsko 6,000 Kanada 2,876

Německo 5,863 Rusko 2,686

Francie 4,842 Nizozemsko 2,334

Velká Británie 4,842 Belgie 2,083

Čína 3,651 Indie  1,882

Itálie 3,185 Brazílie 1,377

Pramen: IMF Executive Directors and Voting Power

Tabulka č. 12 » Podíl na hlasovacích právech v IBRD

Hlasovací podíl
(v %)

Hlasovací podíl
(v %)

USA 16,36 Saúdská Arábie 2,78

Japonsko 7,85 Kanada 2,78

Německo 4,48 Rusko 2,78

Francie 4,30 Indie 2,78

Velká Británie 4,30 Nizozemsko 2,21

Čína 2,78 Brazílie 2,07

Itálie 2,78 Belgie 1,80

Pramen: IBRD: Voting Powers
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2.2.2 Váha v mezinárodních organizacích
USA hrají relativně nejvýznamnější roli ve všech 
zásadních mezinárodních organizacích a této roli 
se žádná ze zemí ani zdaleka nepřibližuje. Nejčas-
těji je v této souvislosti uváděn podíl jednotlivých 
zemí na hlasovacích právech v hlavních meziná-
rodních institucích, jako jsou IMF a IBRD, jakož 
i vyjednávací váha USA a ostatních vyspělých zemí 
ve WTO.

USA mají v Mezinárodním měnovém fondu 
(IMF) podíl na hlasovacích právech ve výši 
16,723 %, druhé Japonsko 6 % a například Čína 
pouze 3,651 %, Rusko 2,686 %, Indie 1,882 % a Bra-
zílie 1,377 % (tabulka 11). V Mezinárodní bance 
pro obnovu a rozvoj (IBRD) jsou podíly obdobné: 
USA 16,36 %, druhé Japonsko 7,85 %, Čína, Rusko 
a Indie po 2,78 % a Brazílie pouhých 2,07 % (tabul-
ka 12). Je přirozené, že takto mohou USA jedno-
značně ovlivňovat přijímaná rozhodnutí i projed-
návanou agendu a mají de facto právo veta. 
Literatura (Sedláček, 2008, s. 149) zmiňuje v tom-
to smyslu klíčovou roli USA v IMF při garantování 
pevných kurzů v rámci brettonwoodského systé-
mu, po pádu tohoto systému se USA zasadily 
o mandát IMF v dohledu nad měnovými kurzy, 
v devadesátých letech napomohly realizaci refo-
rem této instituce a obecně i ostatní země vždy 
hledaly a hledají podporu USA při projednávání 
nových iniciativ v IMF. EU-27 jako celek má podíl 
na hlasování 32 %,8 přesto tento numerický součet 
nevyjadřuje váhu a sílu Unie, která je neporovna-
telně menší než například právě v případě USA, 
což je dáno odlišnými národními zájmy jednotli-
vých členských zemí EU a též právním rámcem 
a pravomocemi, které mohou být řešeny na nadná-
rodní úrovni (Sedláček, 2008, s. 150). Ostatní země 
— včetně těch nejlidnatějších, Číny a Indie — mají 

podíly jen zanedbatelné. V souvislosti s ostatními 
potenciálními dominantními státy a jejich vahou 
v IMF je zejména významná otázka navyšování 
členské kvóty, a tím i hlasovacích práv některým 
zemím9 — např. Číně — a další diskuse týkající se 
samotného výpočtu kvóty (Sedláček, 2008, s. 153).

Ve WTO se nerozhoduje hlasováním, ale na zá-
kladě konsensu. Přesto i zde literatura (Stiglitz, 
2003) poukazuje na převažující roli USA a ostat-
ních vyspělých států, které vahou velikostí svých 
dovozních trhů i charakteru a struktury exportů si 
pochopitelně dokáží „konsensus“ vynutit ve svůj 
prospěch.10 Navíc, jak uvádí Stiglitz (2003, s. 353), 
se jednání o dohodách konají za zavřenými dveř-
mi, a jsou tak netransparentní.

Významnou událostí v historii WTO byl pak 
vstup Číny v roce 2001. Před svým vstupem byla 
v roce 2000 Čína sedmým největším exportérem 
zboží s objemem exportů ve výši 249,2 mld. USD, 
tj. s podílem na světových exportech ve výši 3,9 %, 
a osmým největším importérem s objemem impor-
tů 225,1 mld. USD, tj. s podílem na světových im-
portech 3,4 % (tabulka 13).11 Tento vstup měl řadu 
dopadů, ale především byl významným faktorem 
nárůstu objemu obchodu Číny. Při porovnání s úda-
ji v tabulce 4, resp. z tabulky 13 je patrný posun 
Číny v žebříčcích na druhé místo světových expor-
tů v roce 2009 s exporty ve výši 1202 mld. USD, 
což znamená zvýšení jejího podílu na 12,7 % světo-
vých exportů, a rovněž na třetí místo ve světových 
importech s importy ve výši 1006,1 mld. USD a po-
dílem na světových importech ve výši 10,5 %.

Podobně markantní nárůst byl i v sektoru vývo-
zů a dovozů komerčních služeb (tabulka 14): v ro-
ce 2000 byla Čína dvanáctým největším světovým 
vývozcem komerčních služeb s exporty ve výši 
29,7 mld. USD (2,1 % světových exportů komerč-

8  IMF Executive Directors and Voting Power. [online] [cit. 2011-03-29]. Dostupné na http://www.imf.org/external/np/sec/pr/
2011/pdfs/quota_tbl.pdf.

9  Každá členská země má 250 hlasů a za každých dalších upsaných 100 000 SDR další hlas.
10  USA například prosazovaly liberalizaci finančních služeb, ale bránily se liberalizaci v sektorech, kde byly silné rozvojové země, 

například ve stavebnictví a námořních službách (Stiglitz, 2003, s. 380).
11  WTO Successfully Concludes Negotiations on China’s Entry. [online] [cit. 2011-03-28]. Dostupné na http://www.wto.org/eng-

lish/news_e/pres01_e/pr243_e.htm.
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Tabulka č. 13 » Čínský zahraniční obchod v letech 2000 a 2009

Rok Export
(v mld. USD)

Umístění
ve světě

Podíl na světovém 
exportu (v %)

Import
(v mld. USD)

Umístění
ve světě

Podíl na světovém 
importu (v %)

2000 249,2 7. 3,9 225,1 8. 3,4

2009 1202,0 2. 12,7 1006,1 3. 10,5

Pramen: WTO Successfully Concludes Negotiations on China’s Entry

Tabulka č. 14 » Čínský obchod komerčními službami v letech 2000 a 2009

Rok

Export 
komerčních 

služeb
(v mld. USD)

Umístění
ve světě

Podíl na světovém 
exportu komerčních 

služeb
(v %)

Import 
komerčních 

služeb
(v mld. USD)

Umístění
ve světě

Podíl na světovém 
importu komerčních 

služeb
(v %)

2000 29,7 12. 2,1 34,8 10. 2,5

2009 129,0 3. 5,2 158,0 3. 6,7

Pramen: WTO Successfully Concludes Negotiations on China’s Entry

Tabulka č. 15 » Zahraniční obchod USA v letech 2000 a 2009

Rok Export
(v mld. USD)

Umístění
ve světě

Podíl na světovém 
exportu (v %)

Import
(v mld. USD)

Umístění
ve světě

Podíl na světovém 
importu (v %)

2000 782,0 2. 12,2 1259,3 1. 19,0

2009 1056,0 3. 11,2 1605,0 2. 16,7

Pramen: WTO Statistics

Tabulka č. 16 » Výdaje na zbrojní programy v roce 2011
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Svět 2157,0 5,2 100,0 Francie 54 2,6 2,5

USA 741,0 4,3 34,4 Velká Británie 51 2,4 2,4

Čína 380,0 2,5 17,6 Turecko 46 5,3 2,1

Indie 92,0 3,9 4,3 Německo 42 1,5 1,9

Rusko 82,5 10,0 3,8 Korejská republika 37 2,7 1,7

Saúdská Arábie 59,0 2,6 2,7 Brazílie 34 1,7 1,6

Pramen: World Wide Military Expenditures, zaokrouhleno; vlastní výpočty autorky
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ních služeb) a desátým největším importérem 
těchto služeb s dovozy ve výši 34,8 mld. USD 
(2,5 % světových importů komerčních služeb).12 
Porovnání s tabulkou 8, resp. tabulka 14 s exporty 
a importy komerčních služeb v roce 2009 ukazuje, 
že Čína dosahovala v tomto roce exportů komerč-
ních služeb ve výši 129 mld. USD (5,2 % světového 

vývozu komerčních služeb) a importů komerčních 
služeb ve výši 158 mld. USD (6,7 % světového do-
vozu komerčních služeb), a Čína se tak posunula 
v exportu i importu komerčních služeb na třetí 
místo na světě.

Jak hodnotit tato fakta z hlediska otázky hege-
monie? Uvedené statistické údaje potvrzují, že 
vstup Číny do WTO byl pro tuto zemi velmi vý-
znamný z hlediska posílení jejího postavení v me-
zinárodním obchodě, umožnil jí především snáze 
se dostávat na trhy členských zemí, a tím zabezpe-
čit odbyt pro svou výrobu. Stejně tak byl tento 
vstup výhodný pro vyspělé tržní ekonomiky, včet-
ně USA, které takto nasávají dovozy za velmi vý-
hodných podmínek.

Pro porovnání uvádíme, že hodnota exportů 
USA v roce 2000 činila téměř 782 mld. USD,13 což 

bylo 12,2 % světového exportu (tabulka 15). Tabul-
ka 4, resp. tabulka 15 uvádí, že v roce 2009 to bylo 
1056 mld. USD a podíl 11,2 %. Celkové dovozy USA 
v roce 2000 byly v hodnotě 1259,3 mld. USD, což 
představovalo 19 % všech světových importů. Do 
roku 2009 (tabulky 4, 15) je patrný sice růst hod-
noty na 1605 mld. USD,14 ale procentuální pokles 

podílu na světovém importu na 16,7 %. Snížení po-
dílu na světových importech tak znamená mírnou 
ztrátu z hlediska trhu USA jako cílového trhu pro 
ostatní světové vývozce. Uvedené údaje vyžadují 
však hlubší analýzu, která přesahuje rámec tohoto 
textu.

2.2.3 Vojenská dominance
Pro ilustraci vojenské dominance v tabulce 16 uvá-
díme přehled vojenských výdajů některých zemí 
v roce 2011. Více než třetinu celkových výdajů na 
zbrojení vynakládají USA, následovány Čínou s ne-
celou pětinou všech vojenských výdajů (17,6 %). 
Celkové náklady na zbrojní programy všech 27 
členských zemí EU tvoří přibližně 247 mld. USD,15 
což představuje 11,5 % všech vojenských výdajů ve 
světě. Tento údaj uvádíme i přesto, že EU-27 nemá 

USA mají v Mezinárodním měnovém fondu (IMF) podíl na hlasovacích prá-
vech ve výši 16,723 %, druhé Japonsko 6 % a například Čína pouze 3,651 %, 
Rusko 2,686 %, Indie 1,882 % a Brazílie 1,377 %. V Mezinárodní bance pro 
obnovu a rozvoj (IBRD) jsou podíly obdobné: USA 16,36 %, druhé Japonsko 
7,85 %, Čína, Rusko a Indie po 2,78 % a Brazílie pouhých 2,07 %. Je přirozené, 
že takto mohou USA jednoznačně ovlivňovat přijímaná rozhodnutí i projed-
návanou agendu a mají de facto právo veta.

12  WTO Successfully Concludes Negotiations on China’s Entry. [online] [cit. 2011-03-28]. Dostupné na http://www.wto.org/eng-
lish/news_e/pres01_e/pr243_e.htm.

13  WTO Statistics. [online] [cit. 2011-03-28]. Dostupné na http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Langua-
ge=E.

14  WTO Statistics. [online] [cit. 2011-03-28]. Dostupné na http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Langua-
ge=E.

15  World Wide Military Expenditures. [online] [cit. 2011-03-27]. Dostupné na http://www.globalsecurity.org/military/world/spen-
ding.htm, zaokrouhleno, vlastní výpočty autorky.
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společnou vojenskou politiku. Vojenská dominan-
ce pomáhá USA profitovat jednak lákavostí jejich 
teritoria pro zahraniční kapitál, který jsou USA 
schopny vojensky ochránit, jednak ochranou ame-
rických přímých investic v zahraničí a také ochra-
nou spojenců (Norrlof, 2010, s. 6).

3. Hard, soft a sticky power

Skutečná ekonomická, politická a vojenská síla do-
minantní země bývá označována jako tzv. hard 
power a její charakteristika byla podána v předcho-
zím textu. Vedle toho však ještě existuje neméně 
významná moc hegemona v podobě tzv. soft 
power, již lze chápat jako „měkkou podporu“, jako 
myšlenkovou přitažlivost, jako dobrovolně přijí-
manou snahu — v případě USA — napodobit ame-
rický vzor. Brzezinski (2004, s. 215) k tomu uvádí: 
„Výjimečná svůdnost americké masové kultury má 
svou oporu v americké demokracii, která zdůraz-
ňuje společenskou rovnost spojenou s možností ne-
omezeného individuálního uspokojení a obohacení 
sebe sama. Sledování osobního prospěchu je v ame-
rickém životním stylu nejsilnější společenský im-
puls a základ amerického mýtu… Doprovází jej 
skutečná rovnostářská etika, která vyzdvihuje je-
dince jako centrální společenskou jednotku, oceňu-
je individuální kreativitu a tvůrčí soutěživost a dá-
vá každému jedinci stejnou příležitost k osobnímu 
úspěchu nebo… neúspěchu.“ Brzezinski (2004, 
s. 215–217) označuje Spojené státy jako prostředek 
kulturního svádění a tato kulturní nadvláda nemá 
žádné historické předchůdce a ani v současnosti 
nemá žádnou konkurenci. S růstem propojení lid-
stva bude dle tohoto autora spíše narůstat.

Součástí této soft power Spojených států byl a je 
rovněž převažující myšlenkový proud tržního neo-
liberalismu, a to zejména od 80. let 20. století. Pro-

středníky šíření těchto neoliberálních myšlenek 
byly v tomto období zejména mezinárodní finanč-
ní instituce (IMF, WB), ale například i americký 
systém vyššího vzdělávání, který se podílel na pře-
nosu těchto myšlenek také do zahraničí (Walter, 
2005, s. 151–152). Toto šíření tržního neoliberalis-
mu bylo plně v zájmu Spojených států jako domi-
nantní země.

Vedle hard a soft power se v literatuře (Norrlof, 
2010, s. 53) rovněž objevuje pojem sticky power.16 
Ta spočívá v té skutečnosti, že současné uspořádá-
ní světa díky minulému vývoji a současnému po-
měru sil dospělo do stavu, kdy ostatní ekonomiky 
jsou zainteresovány na prosperitě a vůdcovství 
USA obchodně i finančně (Norrlof, 2010). Kromě 
vysoké absorpční schopnosti Spojených států v ob-
lasti dovozů a největšího kapitálového trhu s velmi 
likvidními aktivy atp. se jedná rovněž o skuteč-
nost, že ostatní země jsou například příjemci pří-
mých investic z USA, a další neméně významné 
vazby. Tabulka 17 ukazuje téměř dvojnásobný od-
liv přímých investic z USA do zahraničí v roce 
2009 ve srovnání s přílivy přímých investic do 
USA.17 Ještě více je tato skutečnost zřejmá ve stavu 
(v zásobě) přímých investic v zahraničí (tabulka 
18). Spojené státy měly v roce 2009 absolutně více 
přímých investic v zahraničí než zahraničních 
v domácí ekonomice. Odlivy přímých investic tvo-
řily v roce 2009 30,2 % HDP USA.18 Literatura (Nor-
rlof, 2010) poukazuje v tomto smyslu na schop-
nost USA investovat v zahraničí za vyšších výnosů 
z přímých investic, než za jaké jsou investovány 
přímé investice v USA. To je dáno vyšším rizikem 
pro americké investice v zahraničí. Jistotu americ-
kých investorů však posiluje vědomí, že vláda USA 
by tyto investice ochránila i vojensky, nebo že by 
donutila vlády ostatních zemí americké investice 
ochraňovat (Norrlof, 2010, s. 134). Výhodou je též 

16  Sticky = z angličtiny lepkavý, lepivý.
17  Ještě markantnější je tato situace například u Japonska (viz tabulka 17), u EU je pouze mírná převahu odlivů přímých investic 

do zahraničí, stejně tak u vyspělých ekonomik celkem. Čína, Velká Británie a svět jako celek vykazují naopak převahu přílivů pří-
mých investic do země.

18  Podobně EU vykazuje v témže období převahu přímých investic v zahraničí (55 % HDP), stejně jako Velká Británie (76 % HDP), 
rozvinuté ekonomiky (40,8 % HDP) a svět jako celek (33,2 % HDP).
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Tabulka č. 17 » Toky přímých investic

Investice Roční průměr
1995–2005 (v mil. USD)

2009
(v mil. USD)

USA
příchozí 140 555 129 883

odchozí 132 249 248 074

Čína
příchozí 48 833 95 000

odchozí 3 820 48 000

Japonsko
příchozí 5 468 11 939

odchozí 29 695 74 699

Velká Británie
příchozí 62 191 45 676

odchozí 94 548 18 463

EU
příchozí 323 314 361 949

odchozí 406 911 388 527

Rozvinuté ekonomiky
příchozí 516 296 565 892

odchozí 633 191 820 665

Svět
příchozí 741 045 1 114 189

odchozí 717 852 1 100 993

Pramen: WIR 2010: United States

Tabulka č. 18 » Stav přímých investic

Investice Roční průměr
1995–2005 (v mil. USD)

2009
(v mil. USD)

Podíl na HDP
(2009, v %)

USA
příchozí 1 005 726 3 120 583 21,9

odchozí 1 363 792 4 302 851 30,2

Čína
příchozí 101 098 473 083 10,1

odchozí 17 768 229 600 4,9

Japonsko
příchozí 33 531 200 141 3,9

odchozí 238 452 740 930 14,6

Velká Británie
příchozí 199 772 1 125 066 51,7

odchozí 304 865 1 651 727 76,0

EU
příchozí 1 146 923 7 447 904 45,5

odchozí 1 322 742 9 006 575 55,0

Rozvinuté ekonomiky
příchozí 2 521 480 12 352 514 31,5

odchozí 3 272 237 16 010 825 40,8

Svět
příchozí 3 381 329 17 743 408 30,7

odchozí 3 606 556 18 982 118 33,2

Pramen: WIR 2010: United States
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ta skutečnost, že USA začaly s přímým investová-
ním ze všech zemí nejdříve (americké korporace 
po druhé světové válce a jejich investice v Evropě), 
a proto mají výhodu znalostí techniky investování, 
dlouhodobých vazeb a již amortizovaných vstup-
ních nákladů (Norrlof, 2010, s. 134).

Podobná situace jako u přímých investic je 
i v oblasti půjček. USA profitují ze své schopnosti 
půjčovat dlouhodobě do zahraničí za vyšších úro-
kových sazeb (daných vyšším tamním rizikem) 
a samy si půjčovat za úrok nižší, což je dáno ocho-
tou investorů investovat do dolarových aktiv (Nor-
rlof, 2010). Tato ochota plyne z vysoké likvidity 
těchto aktiv, jejich bezpečnosti a obecně ze stabili-
ty investičního prostředí v USA.

4. Závěr

Spojené státy americké se staly velmocí číslo jedna 
po skončení druhé světové války a byly jí jedno-
značně i po další dvě desetiletí. Od poloviny šede-
sátých let se však diskutuje již o slábnutí tohoto je-
jich ústředního postavení, koncem devadesátých 
let se pak USA dokázaly své bývalé jasné dominan-
ci opět přiblížit. S nástupem nového tisíciletí se 
diskutuje o nových potenciálních nástupcích USA, 
kteří by se měli rekrutovat z řad velkých, prudce se 
rozvíjejících ekonomik — v této souvislosti se ze-
jména hovoří o Číně, Indii, Brazílii a Rusku, even-
tuálně jiných zemích.

Postavení dominantní země — hegemonie — 
představuje spojení řady faktorů, jež synergicky 
působí a které toto postavení hegemona i uspořá-
dání světa dle představ dominantní země potvrzu-
jí. V textu jsme se pokusili jednotlivé atributy této 
hegemonie zmapovat a doložit čísly.

Dominantní země má vysokou produktivitu 
práce ve špičkových odvětvích, proto musí vyvážet 
a proto má rovněž relativně vyšší mzdy, které na-
sávají dovozy. Významným atributem hegemona 
je pak jeho vysoká dovozní absorpce zboží i slu-
žeb, takže představuje pro ostatní země cílový trh 
pro jejich výrobu i vývozy a tyto země jsou na trh 
dominantní země napojeny. V tomto smyslu USA 

potvrzují svou dominanci: jsou (po EU-27) největ-
ším dovozním trhem pro zboží i služby z ostatních 
zemí, absorbují 16,7 % všech světových importů 
a pro největšího světového exportéra Čínu předsta-
vují pětinu jeho vývozů. Čínská účast na meziná-
rodním obchodě zbožím a službami se výrazně 
zintenzivnila po roce 2001, kdy Čína vstoupila do 
WTO. USA naopak při srovnání let 2000 a 2009 za-
znamenaly mírný pokles, jehož vysvětlení by za-
sluhovalo hlubší analýzu. Nástup Číny a dalších 
zemí jako světových exportérů a importérů, jež 
poněkud vytlačily USA z jejich pozic, lze však uva-
žovat jako příčinu tohoto poklesu. USA jsou rov-
něž významným světovým exportérem.

Hegemonické postavení Spojených států je pod-
pořeno též shora, především rolí amerického dola-
ru a dolarových aktiv. Americký dolar představuje 
stabilní důvěryhodnou měnu, její celosvětové uží-
vání snižuje transakční náklady všem uživatelům. 
Americký dolar je obsažen v oficiálních rezervách 
více než z jedné třetiny, 15 % těchto rezerv tvoří 
euro, jiná nástupnická měna se v této oblasti ani 
zdaleka nerýsuje. Podobně vedoucí postavení mají 
USA co do velikosti kapitálového trhu především 
u akcií a obligací. USA jsou jak příjemci, tak po-
skytovateli kapitálu, přičemž v oblasti přímých in-
vestic do zahraničí a poskytovaných dlouhodo-
bých úvěrů získávají vyšší výnosy než zahraniční 
investoři v USA.

Významným faktorem v upevňování hegemo-
nického postavení USA je jejich postavení v hlav-
ních světových institucích — IMF, IBRD a WTO. 
Zatímco v prvních dvou mají Spojené státy de fac-
to právo veta, a mohou tudíž prosazovat své zájmy 
relativně jednoduše, ve WTO se nehlasuje, ale roz-
hoduje konsensem, avšak váha USA jako dovozní-
ho trhu dává Spojeným státům patřičnou vyjedná-
vací sílu.

Značnou roli v postavení USA hraje jejich vo-
jenská dominance. Spojené státy vynakládají více 
než třetinu všech světových výdajů na zbrojní pro-
gramy. V podílech na světových zbrojních výdajích 
jsou dále následovány Čínou se 17,6 % a EU-27 
s 11,5 %. Historická zkušenost pak navíc dokládá, 
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že vláda USA neváhá k ochraně svých zájmů i zá-
jmů subjektů USA (investorů, občanů) vojenskou 
sílu použít.

Fungování světa a jeho poválečný vývoj navíc 
vedly k takové provázanosti v oblasti obchodu, in-
vestic a v ostatních oblastech, že vznikl systém, ve 
kterém i ostatní země mají zájem na prosperitě 
USA, neboť jsou na tuto ekonomiku napojeny nej-
různějšími vazbami, USA mají též tzv. sticky power. 
Významným faktorem je rovněž myšlenková při-
tažlivost USA, charakterizovaná svobodou indivi-

dua, podporou kreativity a iniciativy, jejich soft 
power. Domníváme se, že žádná z potenciálně uva-
žovaných zemí na roli hegemona (země BRIC) ne-
může být v této souvislosti konkurencí, neboť ne-
nabízí „konkurenční“ myšlenkový koncept, který 
by přitahoval ostatní země k nápodobě.

Za potenciálního konkurenta amerického myš-
lenkového modelu založeného na individualismu 
a individuální odpovědnosti občana za svou bu-
doucnost a na absolutizaci ekonomických hodnot 
měřených konkurenceschopností a růstem (Klva-
čová, 2003, s. 114–115) považujeme však ideu, 
kterou reprezentuje sjednocená Evropa v EU-27. 
Jedná se o myšlenku harmonického rozvoje hospo-
dářských činností ve Společenství, nepřetržitého 
a vyváženého růstu, vyšší stability, rychlejšího zvy-
šování životní úrovně a užších kontaktů mezi člen-
skými státy.19 Evropská unie totiž deklaruje — opro-
ti modelu americkému — svou regionální a sociální 
dimenzi, jakož i ekonomickou a sociální soudrž-

nost, které mají přispívat ke zmenšování rozdílů 
uvnitř Unie. Velký význam má v EU hledání spole-
čenského konsensu a solidarita, individuální od-
povědnost občana i podnikatele je navíc doplňová-
na odpovědností státu (Klvačová, 2003, s. 114–115). 
Jak rovněž ukázaly předchozí části, EU-27 dosahu-
je i pozoruhodných výsledků v dalších atributech: 
v podílu na světovém exportu (16,2 %) a importu 
(17,4 %) zboží, resp. služeb (26,3 % světového ex-
portu a 23 % světového importu komerčních slu-
žeb), kde všude zaujímá první příčky. Euro jako 

světová měna tvoří v současnosti přibližně 15 % 
oficiálních světových rezerv, což je rovněž relativ-
ně vysoký podíl za poměrně krátkou dobu existen-
ce společné měny od roku 1999. Značná je rovněž 
hlasovací síla EU-27 v IMF s podílem na hlasova-
cích právech ve výši 32 %. Toky i stav přímých in-
vestic u EU-27 jako celku jsou také vysoké, při-
čemž převažují odchozí investice. Podíl EU-27 na 
světových zbrojních výdajích dosahuje přibližně 
třetiny podílu USA. Značným problémem, který 
však přetrvává, je odlišnost národních zájmů jed-
notlivých národních států zúčastněných v EU-27, 
což staví například vysoký podíl na hlasování 
v IMF do poněkud jiného světla, podobně ani v ob-
lasti vojenství nemají evropské země společnou 
politiku. Vzhledem k problémům uvnitř EU pra-
menícím z odlišných národních zájmů i odlišných 
představ o charakteru integrace nelze proto zatím 
o hegemonii EU-27 uvažovat, i když hospodářský 
potenciál Unie je nepopiratelný.

19  Římské smlouvy. [online] [cit. 2011-02-27]. Dostupné na http://www.euroskop.cz/gallery/2/754-smlouva_o_es.pdf.

Literatura poukazuje na schopnost USA investovat v zahraničí za vyšších vý-
nosů z přímých investic, než za jaké jsou investovány přímé investice v USA. 
To je dáno vyšším rizikem pro americké investice v zahraničí. Jistotu americ-
kých investorů však posiluje vědomí, že vláda USA by tyto investice ochránila 
i vojensky, nebo že by donutila vlády ostatních zemí americké investice ochra-
ňovat.
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Postavení Spojených států amerických považu-
jeme v současnosti za zatím velmi silné a domi-
nantní. Domníváme se, že USA jediné zahrnují 
všechny atributy dominantního postavení země 
ve své komplexnosti (hard, soft a sticky power, 
resp. hegemonii zdola i shora). V textu jsme ana-
lyzovali současný stav, přičemž za stejně význam-
nou bychom považovali i analýzu vývoje jednotli-
vých atributů v čase a hodnocení perspektiv v této 
otázce z různých úhlů pohledu. Současně však 
připouštíme, že se poněkud snižuje stupeň této 
dominance. Ukazuje to například podíl eura v ofi-
ciálních devizových rezervách zemí, navýšení hla-
sovacích práv v Mezinárodním měnovém fondu 
u rozvíjejících se ekonomik a diskuse okolo změny 
výpočtu členské kvóty, od níž se velikost hlasova-
cích práv odvíjí. Podobně lze nahlížet i na vznik 
skupiny G20. Zatímco v roce 1976 se etablovala 
skupina G7 jako neformální fórum zahrnující 7 nej-
vyspělejších států světa — Francii, Itálii, Japonsko, 
Kanadu, Německo, USA a Spojené království — 
s cílem hledat dohodu o aktuálních ekonomických 

problémech, jež se těchto zemí — a potažmo i celé-
ho světa — týkaly, v roce 1997 se toto společenství 
rozšířilo o Rusko a z G7 se utvořila skupina G8. Po 
asijské finanční krizi v roce 1997 se skupina G8 
rozšířila v roce 1999 na G20, kterou tvoří v součas-
nosti 19 zemí — Argentina, Austrálie, Brazílie, 
Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Ji-
hoafrická republika, Kanada, Korejská republika, 
Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Spoje-
né království, Turecko a USA, dvacátým členem je 
EU-27.

Obecně při zkoumání hegemonie jsou dle naše-
ho názoru významné nikoli pouze jednotlivé atri-
buty, ale tyto atributy v celém komplexu tak, jak 
existují, vzájemně spolupůsobí a zesilují se. Při 
úvahách o rýsujících se potenciálních hegemo-
nech je pak proto nutno kromě jednotlivostí potvr-
zujících sílu těchto ekonomik zkoumat komplex-
nost jejich postavení ve všech atributech hegemo-
nie. Máme za to, že v tomto smyslu v současnosti 
zatím žádná ze zemí na potenciální hegemonické 
postavení neaspiruje.
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ABSTRACT
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Prognózy zpracovávané v předchozích dvou letech 
jak na národní, tak na mezinárodní úrovni byly cí-
leny převážně na objasnění faktorů, které ovlivní 
vývoj ekonomik jednotlivých zemí v krátkodobém 
horizontu. Porovnání těchto prognóz s hospodář-
skou realitou svědčí o tom, že v nich vyjádřené ex-
pektace se v hrubých rysech naplnily, byť v roce 
2011 mnohde v méně příznivé než očekávané po-
době. Makroekonomické analýzy zpracované v po-
lovině tohoto roku odhalily, že se v poslední době 
začínaly v řadě zemí prosazovat nanovo některé 
nežádoucí tendence, které by mohly podvazovat 
oživení jejich hospodářské aktivity. Zabrzdění 
těchto tendencí vyžaduje v některých zemích ko-
rekci hospodářské politiky, jinde zase změnu pod-
nikatelských strategií, ve většině případů pak 
uplatnění takových opatření, která ovlivní chod 
dané ekonomiky či perspektivy zdejších podniků 
po delší dobu. To posílilo zájem zdejší ekonomické 
veřejnosti i mezinárodní komunity na prodloužení 
časového horizontu pokrytého makroekonomic-
kými prognózami. Tato stať má za cíl obeznámit 
čtenáře s tím, jak se s tímto požadavkem vyrovna-
ly renomované evropské prognostické ústavy.

1. Změny vnějších podmínek

Predikce ekonomických perspektiv členských stá-
tů EU vycházely z povědomí meritorních změn 
v podmínkách fungování světové ekonomiky, na 
které upozornily prognózy nedávno předložené 
mezinárodními organizacemi.1 Ty věnovaly zvýše-
nou pozornost rizikům vyplývajícím z narůstání 
globální finanční nerovnováhy i ze zhoršení fi-
nanční situace hrozícího v současné době četným 
hospodářsky vyspělým státům.2 Za závažný je 
v těchto prognózách označován nejen růst veřej-
ného dluhu těchto států a nákladů na jeho financo-
vání, nýbrž i důsledky zvýšeného úsilí jejich vlád 
o urychlené oddlužování. Je zde poukazováno na 
to, že toto oddlužování je sice nutné, že však pod-
vazuje ve většině těchto států růst domácí poptáv-
ky a současně s tím i oživení zdejší hospodářské 
aktivity.

Z uvedených prognóz též vyplývá, že silný roz-
mach hospodářské aktivity, jenž nastal ve druhé 
polovině roku 2010 téměř ve všech zemích světa, 
se nestal východiskem k dalšímu navýšení temp 
růstu světové ekonomiky, nýbrž reprezentuje oje-
dinělý jev, s jehož opakováním nelze v průběhu 
současného hospodářského cyklu počítat. Vyplývá 
z nich, že v letech 2011–2016 bude světový HDP 

*

  Evropská ekonomika 
  ve střednědobé perspektivě
 } Dr. Jana Sereghyová, DrSc. » externí spolupracovnice Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

1  Výzkumnými pracovišti Organizace spojených národů, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.
2  Za závažnou však označily tyto prognózy též hrozbu přehřátí ekonomik narůstající v některých rozvojových zemích, jakož i po-

sílení inflačních tendencí, jež lze pozorovat v některých z nich.



narůstat zhruba o 4 % meziročně, přičemž — tak 
jako v předchozím pětiletí — bude tento růst nesen 
do značné míry hospodářskou aktivitou rozvojo-
vých zemí a mladých ekonomik.

Hloubkové sondy do determinant ekonomické-
ho růstu svědčí o tom, že ve střednědobém hori-
zontu se budou meziroční přírůstky HDP souhrnu 
hospodářsky vyspělých států pohybovat mezi 2,0 % 
a 2,5 %, v souhrnu mladých ekonomik a rozvojo-
vých zemí však budou převyšovat 6 % a v největ-
ších asijských nově industrializovaných zemích 
(zejména v Číně a v Indii) dosáhnou patrně 8 % 
až 10 %.

Ze skutečnosti, že tempa ekonomického růstu 
hospodářsky méně vyspělých zemí (souhrnu mla-
dých ekonomik a rozvojových zemí) budou 2krát 
až 3krát vyšší než v hospodářsky vyspělých stá-
tech, prognostici vyvozují, že již ve střednědobém 
horizontu dojde k výraznému zvýšení podílu mla-
dých ekonomik a rozvojových zemí na světovém 
HDP. Zatímco ještě v roce 2010 dosáhl jejich podíl 
necelých 48 %, bude se v roce 2016 patrně pohybo-
vat již okolo 54 % (a další výrazné navýšení podílu 
těchto zemí na světovém HDP se rýsuje v násled-
ném desetiletí).

Věrohodnost těchto predikcí ekonomického 
růstu byla prověřována s přihlédnutím k nadchá-

zejícím proměnám věcné náplně výroby rýsujícím 
se v jednotlivých zemích a regionech i ke změnám 
v určení jejich produkce. V této souvislosti je pou-
kazováno především na nové objevy rozsáhlých lo-
žisek fosilních paliv3 i jiných nerostných surovin,4 
které vynesou četné země dosud odkázané převáž-
ně na dovoz těchto produktů mezi jejich význam-
né producenty, popř. i exportéry. Uvedené prognó-
zy však poukazují též na zvýšenou dynamiku 
růstu průmyslové produkce, kterou lze pozorovat 
zejména v největších nově industrializovaných ze-
mích, jakož i na sbližování sortimentu a charakte-
ristik zde produkovaných průmyslových výrobků 
s těmi, které jsou vyráběny v hospodářsky vyspě-
lých státech, což nasvědčuje dalšímu posílení kon-
kurenčních tlaků, ke kterému dojde již ve středně-
dobém horizontu v mezinárodním obchodě těmito 
výrobky. V těchto prognózách je poukazováno též 
na skutečnost, že zejména v asijských nově indu-
strializovaných zemích nebude ekonomický růst 
nadále nesen převážně úspěšnou exportní expan-
zí, jako tomu bylo ještě donedávna, nýbrž do znač-
né míry též zbytněním domácí (koupěschopné) 
poptávky, zejména pak růstem spotřeby jejich oby-
vatelstva.5

Jde zde zřejmě o nevratné změny ve zdrojích 
a v určení světového produktu i v postavení, které 

 Scientia et Societas » 3/11 23

Odborné stati

í

3  Viz např. objevy rozsáhlých zdrojů ropy v mořském šelfu Brazílie, které vynesou tuto zemi do skupiny významných světových 
producentů ropy, nebo obrovské zásoby zemního plynu objevené v Polsku, které umožní pokrýt zdejší spotřebu energetických 
zdrojů po desítky let.

4  Viz např. rozsáhlá naleziště potenciálně úzkoprofilových barevných kovů i minerálů nedávno objevená v afrických zemích 
i v některých regionech Číny.

5  Tento trend souvisí se vznikem střední třídy, ke kterému dochází zvýšenými tempy zejména v nejúspěšnějších asijských rozvojo-
vých zemích. Z roku na rok se zde násobí počet domácností, jejichž roční příjem převyšuje 3000 USD (což je považováno za 
znak náležitosti jejich členů ke střední třídě), jejichž koupěschopná poptávka se týká hlavně spotřebního zboží dlouhodobého 
užití a informačních technologií a služeb. Je známo, že tento proces probíhá v Číně již řadu let. Na důkaz toto, že nejde o oje-
dinělý případ, bývá poukazováno na skutečnost, že např. v Indonésii existovalo v roce 2004 zhruba 1,6 milionu takovýchto do-
mácností, do roku 2011 jejich počet vzrostl na 50 milionů a do roku 2015 dosáhne jejich počet patrně 150 milionů. Vnitřní trhy 
úspěšných nově industrializovaných zemí se tak stávají nejdynamičtěji narůstajícími odbytišti světa.

Silný rozmach hospodářské aktivity, jenž nastal ve druhé polovině roku 2010 
téměř ve všech zemích světa, se nestal východiskem k dalšímu navýšení temp 
růstu světové ekonomiky, nýbrž reprezentuje ojedinělý jev, s jehož opaková-
ním nelze v průběhu současného hospodářského cyklu počítat.
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jednotlivé země a regiony zaujmou ve světové eko-
nomice již ve střednědobém horizontu.

Makroekonomické prognózy předložené mezi-
národními organizacemi však avizují nejen další 
oslabení pozic hospodářsky vyspělých států ve 
světové ekonomice, nýbrž upozorňují též na nebý-
valé zvětšení rozdílů v jejich ekonomické výkon-
nosti. Předpokládaly například, že v USA se budou 
v letech 2011–2015 pohybovat meziroční přírůstky 
HDP mezi 2,5 % a 3,1 %,6 zatímco v Japonsku do-
sáhnou stěží 1 % až 1,5 % (což je připisováno hlav-
ně přírodním katastrofám, které tuto zemi postihly 
na jaře roku 2011). Avšak i v Evropské unii se ve 
střednědobém horizontu očekávají velice nízká 
tempa ekonomického růstu s průměrnými mezi-
ročními přírůstky HDP souhrnu členských států 
pohybujícími se mezi 1,4 % a 2,1 %.

2. Evropské determinanty

Že Evropská unie vykazuje poněkud menší ekono-
mickou výkonnost než řada dalších hospodářsky 
vyspělých států, není ovšem žádné novum. Její pří-
činy byly z podnětu Evropské komise již v minu-
losti bedlivě zkoumány, přičemž analýzy současné 
situace — na kterých se podílely přední evropské 
výzkumné ústavy — svědčí o tom, že mnohé z teh-
dy identifikovaných problémů dosud trvají. Bylo 
např. zjištěno, že i nadále má nemalá část v EU 
probíhající průmyslové produkce své těžiště ve vý-
robách s relativně nižší přidanou hodnotou, takže 
sumární výnos z prodeje průmyslových výrobků 
zdejší provenience bývá nižší než v těch státech, 
kde se vyrábějí sofistikovanější výrobky prodejné 
za vyšší ceny. Tomu je tak nezávisle na tom, že ze-
jména ve státech EU-15 jsou rychle rozvíjeny výro-
by spadající do kategorie tzv. vysokých technolo-
gií. Jde však z valné části o technologicky pouze 

Graf č. 1 » Růst světové ekonomiky

6  Expektace střednědobých perspektiv ekonomiky USA se však výrazně zhoršily po zdlouhavém projednávání potřebného navý-
šení stropu přípustného zadlužení jejich veřejných financí v Kongresu a poté, kdy v srpnu 2011 vyhlásila jedna z nejvýznamněj-
ších ratingových agentur světa Standard & Poor’s zhoršení jejich úvěrové důvěryhodnosti. Nadále je tudíž považováno dosaže-
ní temp ekonomického růstu USA vyznačených v tabulce č. 2 za daleko pravděpodobnější než realizace původních podstatně 
optimističtějších scénářů.
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středně náročné výroby, do jejichž výroby dnes 
masově pronikají výrobci se sídlem v nově indu-
strializovaných zemích.

To nasvědčuje tomu, že na průmyslové produk-
ci většiny států EU se budou i ve střednědobém ho-
rizontu relativně silně podílet výroby, které se již 
staly nebo se zanedlouho stanou doménou hospo-
dářsky méně vyspělých zemí. Zesílí tak konku-
renční tlaky doléhající na podniky států EU a ztíží 
se zvýšení efektivnosti jejich výroby a exportu, ja-
kož i obnovení vyšší dynamiky růstu produktivity 
práce (která v průběhu předchozího pětiletí začí-
nala silně zaostávat za růstem produktivity dosa-
hovaným ve státech, které se již zbavily takových-
to senilních výrob).

Bylo též zjištěno, že jeden z důležitých důvo-
dů, proč oživení hospodářské aktivity většiny člen-
ských států EU bylo dosud relativně slabé a výkon-
nost jejich ekonomik patrně nedosáhne ani ve 
střednědobém horizontu předkrizové úrovně, spo-
čívá ve skutečnosti, že ztráty, které tyto státy a je-
jich hospodářské subjekty utrpěly během globální 
finanční krize a ekonomické recese, byly mimo-
řádně velké, že vyvolaly výpadek nemalé části je-
jich výrobního potenciálu, kterou bude možné re-
stituovat jen krok za krokem během většího počtu 
let.7 To platí nejen o Irsku, Španělsku a Velké Britá-
nii, kde destrukce majetku (bohatství) byla zvláště 
velká, nýbrž i o dalších státech, jejichž ekonomiky 
se ocitly v té době pod zvýšenými tlaky, např. v dů-

Tabulka č. 1 » Podíly hlavních regionů a vybraných zemí na hodnotě světového HDP (v %, světový HDP 

= 100 %, propočty HDP na bázi PPP)

2010 2016

Rozvojové a mladé ekonomiky
z toho:  asijské nově industrializované země
 Čína

47,6
24,0
13,6

53,6
30,0
18,0

Hospodářsky vyspělé státy
z toho:  státy G7
 Evropská unie
 USA

52,3
39,0
20,4
19,7

46,4
34,7
17,7
17,7

Pramen: č. 5

Tabulka č. 2 » Očekávaná tempa ekonomického růstu (meziroční % změny objemu HDP)

2000–2008
(průměr) 2011 2012 2013 2014 2015

Státy OECD 2,1 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3

USA 2,4 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5

Eurozóna 1,7 1,9 1,5 2,1 1,9 1,7

Státy mimo OECD 6,7 6,6 6,3 6,2 6,3 6,2

Čína 10,8 9,3 8,5 8,2 8,2 8,0

Pramen: č. 4

7  Doba, kdy dojde k dosažení, resp. převýšení předkrizové výrobní kapacity, se oddaluje též proto, že tempa růstu výrobního po-
tenciálu se dosud ve většině členských států snižují — pouze s výjimkou Německa a Itálie, kde se v letech 2011–2015 rýsuje je-
jich mírné navýšení oproti tempům zaznamenaným v předchozím pětiletí (z 1,0 % na 1,2 % meziročně v případě Německa 
a z 0,4 % na 0,7 % meziročně v případě Itálie).
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sledku výrazného ochabnutí investiční aktivity 
(které se zvláště bolestivě dotklo Rakouska a Ma-
ďarska), či v důsledku ztráty tržních podílů (která 
postihla v té době Finsko), nebo pro radikální po-
kles produktivity práce (ke kterému tehdy došlo 
v Německu). Rozsah výpadku výrobního potenciá-
lu vyvolaného těmito ztrátami je odhadován na 3 % 
v Nizozemsku a Belgii, na 3–4 % ve Velké Británii 
a na 10 % v Irsku.

Analýza důvodů, proč i nadále přetrvávají znač-
né rozdíly ve výkonnosti ekonomik jednotlivých 
členských států EU, potvrdila, že záleží nejen na 
struktuře jejich výroby a na vybavení jejich ekono-
mik výrobními faktory, nýbrž i na způsobilosti je-
jich podnikové sféry pružně se přizpůsobit změ-
nám v (domácí a zahraniční) poptávce. Ukázalo 
se, že zvýšená adaptibilita podniků přispěla pod-
statnou měrou k dosažení pozoruhodných export-
ních úspěchů zaznamenaných v poslední době 
v Německu a ve většině skandinávských států a že 
se podařilo zabezpečit ji ve většině případů pod-
statně rychleji a s uplatněním investičně podstatně 
méně náročných opatření, než by vyžadovala žá-
doucí restrukturalizace jejich výroby. Z toho se 
vyvozuje, že touto cestou by bylo možné již ve 
střednědobém horizontu příznivě ovlivnit též per-
spektivy dalších — a to eventuálně i menších či fi-
nančně slabších — členských států EU.

Tyto predikce však upozorňují též na rizika 
spočívající v možném dalším navýšení světových 
cen ropy, průmyslových surovin a potravin. Ceny 
těchto komodit se obvykle vyvíjí ve vazbě na pro-
měny globální konjunkturní situace, takže po 
ukončení recese začínaly rychle narůstat. Prognos-
tici však očekávají, že s decelerací růstu průmyslo-
vé výroby rýsující se v prognostickém horizontu se 
oslabí dynamika růstu cen průmyslových surovin. 
Nevylučují však, že spekulační vlivy by mohly vy-
volat další relativně silné navýšení světové ceny 

ropy (přestože její nabídka bude zřejmě i nadále 
převyšovat objem její spotřeby)8 a že zvýšený vý-
skyt přírodních katastrof a využití rostoucí části 
zemědělských produktů pro nepotravinářské účely 
by mohly vyvolat další zdražení potravin. Člen-
ským státům EU se dosud dařilo nárůst světových 
cen uvedených komodit z valné části vstřebat. Bu-
dou-li však světové ceny komodit narůstat silněji 
než dosud, nevyhnou se tyto státy patrně zvýšení 
míry inflace, na které budou muset reagovat zpřís-
něním své monetární politiky. Odpadlo by tím po-
slední z hospodářskopolitických opatření, která 
dosud stimulovala oživování hospodářské aktivity 
členských států EU.

Turbulence, které v polovině roku 2011 vznikly 
na mezinárodních finančních trzích, přesvědčily 
představitele členských států EU o tom, že k nejdů-
ležitějším determinantám (předpokladům) přízni-
vých perspektiv Unie náleží urychlené zvládnutí 
evropské dluhové krize. Problém spočívá v tom, že 
zvládání této krize reprezentuje finančně velice 
náročný proces, jenž klade značné nároky nejen 
na bohaté, nýbrž i na chudší členské státy EU, že 
jde o proces, jehož zdar je podmíněn především 
tím, že zejména ty státy, které jsou odkázány na 
částečné vnější financování svých veřejných roz-
počtů, budou uplatňovat rigorózní úsporná opatře-
ní limitující výdaje v jejich veřejném sektoru a při-
stoupí též k celkovému zvyšování restriktivnosti 
své fiskální politiky. Vyžaduje tedy uplatnění tako-
vých hospodářskopolitických opatření, která pod-
vazují růst domácí poptávky (veřejné i soukromé) 
a ve státech, jimž se nepodaří kompenzovat sníže-
ní dynamiky růstu domácí poptávky odpovídají-
cím navýšením jejich netto exportu, podvazují též 
ekonomický růst. Z povědomí těchto kauzálních 
vazeb vycházejí též nedávno zpracované predikce 
vývoje ekonomik jednotlivých členských států EU 
rýsujícího se ve střednědobém horizontu.

8  Očekává se, že cena ropy Brent se zvýší z průměrné ceny 110 USD za barel, za kterou byla obchodována v roce 2011, na zhru-
ba 150 USD za barel do roku 2015, a to nezávisle na tom, že v průběhu tohoto období se objem její těžby realizované na nově 
objevených nalezištích výrazně rozšíří, že dostupnost zemního plynu — jímž lze v některých oborech substituovat použití ropy 
— se znásobí.
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3. Predikce střednědobého vývoje 
ekonomik jednotlivých států EU

Dopady evropské dluhové krize na jednotlivé člen-
ské státy EU se budou případ od případu lišit. Nej-
silněji byly a patrně též budou touto krizí postiže-
ny ekonomiky Řecka, Portugalska a Irska. Dotkne 
se však značně bolestivě i dalších silně zadluže-
ných států, zejména pak Itálie, Španělska a Maďar-
ska. Ve všech těchto státech se výrazně zvýšily rizi-
kové prémie nejen při čerpání úvěrů sloužících 
k pokrytí dluhové služby z jejich veřejného dluhu, 
nýbrž i při čerpání úvěrů v soukromém sektoru. 
Očekávání nepříznivých perspektiv kromě toho 
podněcuje úsilí zdejších domácností navyšovat své 
úspory, což bude působit jako další zábrana růstu 
zdejší domácí poptávky (který bude podvazovat 
též oslabení kupní síly obyvatelstva). To vše se zra-
čí v následných predikcích vývoje makroekono-
mických ukazatelů.

Prognostici předpokládají, že Irsko i Maďarsko 
se již vbrzku vymaní z nepříznivé hospodářské si-
tuace, do které se nedávno propadly, a že k tomu 
přispěje hlavně posílení jejich exportní výkonnosti 
a následně i oživení investiční aktivity v jejich pod-
nikové sféře (zejména pak zvýšený příliv přímých 
zahraničních investic).

Naproti tomu ve Španělsku, které ještě nedáv-
no na tom bylo podstatně lépe, bude nepříznivá 
situace patrně přetrvávat po celé následné pětiletí 
(a možná i déle, pokud se mu nepodaří zlepšit 
žalostný stav jeho veřejných financí). Třebaže jde 
o výrazně exportně orientovanou zemi, očekáva-
jí prognostici, že netto export přispěje jen nepatr-
nou měrou k zabezpečení jejího ekonomického 
růstu, což je tím závažnější, že se zde prozatím ne-
daří podnítit silnější růst domácí poptávky. Přetr-
vávání vysoké míry nezaměstnanosti tak zůstane 
i ve střednědobém horizontu jedním z nejzávaž-
nějších sociálně-ekonomických problémů Španěl-
ska.

Graf č. 2 » Hrubý veřejný dluh Řecka, Irska a Por-

tugalska (v % HDP)

V Itálii očekávají prognostici ve střednědobém 
horizontu téměř stagnaci jak veřejné, tak osobní 
spotřeby, což bude podvazovat ekonomický růst, 
nepodaří-li se Itálii dosáhnout radikálního navýše-
ní exportu. A to závisí nejen na nadcházejícím vý-
voji konjunkturní situace v Evropě, jenž není nijak 
slibný, nýbrž i na tom, podaří-li se posílit kon-
kurenceschopnost italských podniků. Záleží též 
na vývoji ratingu úvěrové důvěryhodnosti Itálie 
a s tím související atraktivnosti jejích státních dlu-
hopisů pro investory. Při opakovaném zhoršení ra-
tingu by se totiž mohly zvýšit náklady financování 
jejího ohromného veřejného dluhu natolik, že by 
se nemohlo obejít bez pomoci mezinárodních or-
ganizací.9

Se značnými obavami sledují prognostici vývoj 
řecké ekonomiky. Pomocný úvěr ve výši 110 mld. 
eur, jenž byl Řecku poskytnut v roce 2010, vzbuzo-
val dojem, že tím je hrozba jeho státního bankrotu 
zažehnána. Již po roce se však ukázalo, že je třeba 
další záchranný úvěrový balík. Jeho poskytnutí 

9  Veřejný dluh Itálie převyšuje 100 % jejího HDP. Je druhý nejvyšší v rámci EU.
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bylo podmíněno tím, že Řecko se zaváže splnit 
v relativně krátkých termínech značně rigorózní 
konsolidační program.10 Ten byl sice v červenci 
2011 schválen řeckým parlamentem, zůstává však 

otevřenou otázkou, budou-li zdejší orgány státní 
správy s to jeho realizaci zabezpečit. Jde přitom 
z valné části o opatření, jejichž uplatnění oslabí 
faktory růstu řecké ekonomiky (radikálně omezí 

Tabulka č. 3 » Predikce vývoje makroekonomických ukazatelů silně zadlužených států EU na období 

2011–2015 (průměrné meziroční % změny)

Řecko Irsko Španělsko Itálie Maďarsko

HDP 0,6 2,9 1,3 1,0 3,2

Soukromá spotřeba 1,1 -0,1 1,5 0,9 2,6

Veřejná spotřeba 0,6 -1,7 0,6 0,1 0,3

Hrubé fixní investice 1,5 3,5 2,1 1,8 4,9

Konečná domácí poptávka 1,1 0,2 1,5 : 2,6

Vývoz zboží a služeb 1,4 6,8 5,0 5,0 7,8

Dovoz zboží a služeb 1,1 6,1 5,0 4,5 8,2

Míra úspor domácností*) : 10,0 12,0 8,8 4,6

Míra nezaměstnanosti (ILO)**) 14,3 11,5 19,7 8,6 10,1

*) Průměrná míra v % HDP
**) Průměrná míra v %
Pramen: č. 7

Tabulka č. 4 » Predikce vývoje makroekonomických ukazatelů vybraných skandinávských a kontinen-

tálních států EU na období 2011–2015 (průměrné meziroční % změny)

Rakousko Finsko Dánsko Belgie

HDP 2,2 2,9 1,7 2,2

Soukromá spotřeba 1,2 2,4 1,8 1,8

Veřejná spotřeba 0,9 1,0 0,3 1,7

Hrubé fixní investice 2,9 4,1 4,3 2,7

Konečná domácí poptávka 1,6 2,8 2,0 1,9

Vývoz zboží a služeb 6,2 6,0 3,0 4,8

Dovoz zboží a služeb 5,8 5,5 3,8 4,5

Míra úspor domácností*) 10,3 10,0 : 16,4

Míra nezaměstnanosti (ILO)**) 4,4 6,1 3,8 7,8

*) Průměrná míra v % HDP
**) Průměrná míra v %
Pramen: č. 7

10  Tento program předvídá nejen uplatnění rigorózních úsporných opatření a zvýšení daní, nýbrž i odprodeje objektů nacházejí-
cích se ve státním vlastnictví, jakož i řadu meritorních zásahů do chodu řecké ekonomiky.
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domácí poptávku a budou zřejmě podvazovat též 
oživení vnějších hospodářských vztahů), a tím 
i šance na zlepšení její finanční situace. Sílí tak 
přesvědčení, že Řecko nebude s to dostát svým 
platebním závazkům ani v prodloužených lhůtách 
a že minimálně po dobu následného pětiletí se bu-
dou tempa růstu jeho ekonomiky pohybovat hlu-
boko pod jednoprocentním limitem.

Příznivější perspektivy se rýsují ve skandináv-
ských i v některých menších středo- a západoev-
ropských státech EU. Jde o státy, které se dosud 
jevily být odolnějšími vůči vnějším šokům, a v po-
kračování tohoto stavu doufají prognostici též v ná-
sledném pětiletí. Vycházejí však z povědomí toho, 
že i zde nastane v prognostickém horizontu jisté 
zvolnění temp ekonomického růstu, byť mírnější 
než ve většině ostatních členských států EU. To je 
přičítáno jednak skutečnosti, že veřejné finance 
těchto států jsou v daleko lepším stavu, takže je-
jich konsolidace nebude vyžadovat uplatnění tak 
rigorózních restriktivních opatření, jednak přízni-
vým předpokladům pro rozvoj jejich mezinárod-
ních hospodářských vztahů a v případě belgické 
ekonomiky též funkci Bruselu jakožto hlavního 
administrativního centra Unie, ve kterém bude do-
cházet i nadále k dramatickému — na vývoji glo-
bální konjunkturní situace nezávislému — rozvoji 
podnikatelských aktivit.

Nejen rakouské podniky, nýbrž i podniky dal-
ších středoevropských států se osvědčily v před-
chozích letech v roli subdodavatelů úspěšných zá-
padoevropských strojírenských korporací. Z toho 
prognostici vyvozují, že by si zdejší podniky moh-
ly i v následném pětiletí udržet své tržní podíly ne-
závisle na tom, že v té době dojde k zesílení kon-
kurenčních tlaků nejen v mezinárodním obchodě 
polotovary, nýbrž i finálními průmyslovými výrob-
ky. Předpokládají též, že v těchto podmínkách se 
zvýší zájem těchto korporací o outsourcing tech-
nologicky méně náročných segmentů jejich výrob-
ních programů do zemí s nižšími pracovními ná-

klady, což se patrně stane podnětem pro navýšení 
přímých investic jimi realizovaných v nových člen-
ských státech EU.

Další nárůst exportu se rýsuje též ve Finsku, 
Švédsku i v ostatních skandinávských státech. Zde 
však nepůjde o vývoz velkosériově vyráběných vý-
robků, nýbrž o takový, jenž pochází z technologic-
ky vysoce náročných výrob. O to účinněji přispěje 
posílení exportní výkonnosti takovýchto podniků 
k dosažení prognózovaných temp ekonomického 
růstu těchto států očekávaných ve střednědobém 
horizontu.

Realizace konsolidačních programů, k jejichž 
uplatnění se vlády výše uvedených států zavázaly, 
sice bude brzdit jejich ekonomický růst. Většině 
z nich se však podaří již v následných dvou, třech 
letech snížit rozpočtový schodek pod maastricht-
ský limit11 a poté očekávají prognostici rozšíření 
prostoru pro posílení kupní síly zdejších domác-
ností. A v očekávání tohoto zvýšení domácí spotře-
by i nárůstu zahraničních odbytových možností 
zdejších podniků dochází již dnes k poznenáhlé-
mu oživení investiční aktivity v podnikové sféře. 
Tu však podněcuje i skutečnost, že ve většině těch-
to států se blíží lhůty, kdy je nezbytné obnovit či 
modernizovat výrobní či provozní zařízení. Pro-
gnostici se tudíž shodují v názoru, že ve středně-
dobém horizontu se zde vytvoří podněty též pro 
nárůst domácí poptávky a že i prosperita menších 
členských států může příznivě ovlivnit perspekti-
vy Unie.

Stěžejní vliv na tyto perspektivy však bude mít 
vývoj ekonomik největších členských států, na kte-
ré připadá více než polovina souhrnné ekonomic-
ké kapacity Unie. Závisí nejen na konkurence-
schopnosti jejich podniků, nýbrž i na postojích, 
které k řešení aktuálních hospodářských problé-
mů zaujmou jejich vlády i jejich bankovní a podni-
ková sféra. Naštěstí jde o ekonomicky značně vý-
konné a ve většině případů též o finančně silné 
státy.

11  Se splněním konsolidačních programů počítá většina členských států EU již v letech 2013–2014, některé dokonce dříve. Po-
drobněji viz Sereghyová, J.: Evropská dluhová krize a snahy o její překonání. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 4, s. 25–41.

{2
/1

0}

í



Odborné stati

 30 Scientia et Societas » 3/11

Je překvapivé, že v Německu, které již v roce 
2010 zaznamenalo mimořádně silné oživení hos-
podářské aktivity a stalo se v té době jedním z nej-
významnějších exportérů světa, očekávají pro-
gnostici v následném pětiletí relativně slabý 
ekonomický růst. Ještě koncem prvního čtvrtletí 
2011 poukazovali zdejší politici na to, že v Němec-
ku lze pozorovat další nárůst exportní výkonnosti 
a že se zde rozvinul nebývale silný konjunkturní 
boom, jenž umožní podstatně zvýšit zaměstna-
nost německého obyvatelstva a docílit do tří let vy-
rovnanost veřejných rozpočtů. Náhlé ochabnutí 
ekonomického růstu zaznamenané zde ve druhém 
a třetím čtvrtletí 2011 však nasvědčuje věrohod-
nosti výše uvedené nepříliš optimistické predikce. 
S její realizací budou muset počítat i nové členské 
státy EU, pro které byl německý trh dosud nejvý-
znamnějším zahraničním odbytištěm.

Obdobně i nejnovější zprávy o vývoji konjunk-
turní situace ve Francii signalizují, že v prognos-
tickém horizontu zde dojde možná k ještě radikál-
nějšímu zvolnění dynamiky hospodářské aktivity, 
než předvídá výše uvedená predikce. K promítnutí 
tohoto trendu do následného pětiletí přispěje i no-
vý, mimořádně rigorózní konsolidační program 

schválený francouzským parlamentem v červenci 
2011, jenž ukládá provedení jím předvídaných 
úsporných opatření nezávisle na jejich možných 
makroekonomických důsledcích. Prognostici oče-
kávají, že se stanou podnětem k omezení osobní 
spotřeby a dovozu. Doufají však, že umožní utlu-
mit — či dokonce zastavit — dramatický nárůst za-
dlužování Francie, jež v poslední době vykazuje 
hrozivá měřítka (za léta 2007–2010 se zvýšil veřej-
ný dluh Francie ze 64 % HDP na 82 % HDP).

Ve Velké Británii to bude hlavně úsilí o urych-
lené oddlužení veřejného sektoru i domácností, co 
bude po určitou dobu podvazovat růst veřejné 
i soukromé spotřeby a patrně též oživení investiční 
aktivity. Prognostici předpokládají, že ve středně-
dobém horizontu se tak stane její ekonomika vyvá-
ženější. Očekávají, že zvýšení temp jejího růstu 
bude zprvu napomáhat především vnější sektor, 
jednak proto, že oslabování směnného kurzu brit-
ské libry, ke kterému docházelo již od roku 2007, 
vytvořilo předpoklady pro rozšíření zahraničních 
odbytových možností zdejších podniků, jednak 
proto, že při pomalejším chodu ekonomiky se zde 
omezí dovozní poptávka. To umožní docílit pod-
statného zvýšení netto exportu, jenž se ve středně-

Tabulka č. 5 » Predikce vývoje makroekonomických ukazatelů velkých členských států EU na období 

2011–2015 (průměrné meziroční % změny)

Francie Velká 
Británie Německo Polsko

HDP 1,8 2,1 1,6 4,1

Soukromá spotřeba 1,1 1,2 1,2 4,7

Veřejná spotřeba 0,5 -1,5 1,1 3,3

Hrubé fixní investice 3,9 3,7 3,1 4,7

Konečná domácí poptávka 1,7 1,1 1,5 3,7

Vývoz zboží a služeb 5,9 5,7 6,9 8,9

Dovoz zboží a služeb 5,5 2,2 7,3 9,3

Míra úspor domácností*) : 6,7 11,0 6,3

Míra nezaměstnanosti (ILO)**) 8,7 7,5 5,5 10,3

*) Průměrná míra v % HDP
**) Průměrná míra v %
Pramen: č. 7
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dobém horizontu patrně stane významným pří-
spěvkem k ekonomickému růstu Velké Británie. 
Slabší růst domácí poptávky, jakož i posílení kon-
kurenceschopnosti domácích podniků rýsující se 
v tomto období v důsledku nemalých prostředků 
věnovaných zde na výzkum a vývoj nasvědčují 
zvýšení nároků, se kterými budou nadále konfron-
továny zahraniční podniky pokoušející se zakotvit 
na britském vnitřním trhu.

Predikce vývoje ekonomiky Polska vykazuje 
řadu atypických prvků, které jsou dány nejen její 
pozoruhodnou výkonností, nýbrž i tím, že propoč-
ty vycházejí z nižšího základu. Tak např. tempa 
ekonomického růstu Polska očekávaná v prognos-
tickém horizontu jsou podstatně vyšší, než jaká 
jsou anticipována ve státech eurozóny. V Polsku 
předvídaný růst soukromé spotřeby je jedním 
z nejrobustnějších v Evropě (převyšuje ho pouze 
nárůst osobní spotřeby očekávaný v Norsku). Pro-
gnostici předpokládají, že tak jako v jiných trans-
formačních zemích zde budou v prognostickém 
horizontu přetrvávat relativně nízké pracovní ná-
klady, což zvýší atraktivnost polské ekonomiky 
pro zahraniční investory a vytvoří to i příznivé 
předpoklady pro posílení exportní výkonnosti pol-
ských podniků. K posílení konkurenceschopnosti 
těchto podniků napomáhalo již řadu let též oslabo-
vání směnného kurzu zlotého, jakož i proexportní 

politika uplatňovaná v některých výrobních obo-
rech. Se silnou přítomností polských podniků bude 
tudíž třeba v prognostickém horizontu počítat na 
všech evropských trzích.

Zprvu byly výše uvedené predikce považovány 
za veskrze realistický předobraz šancí a problémů, 
se kterými budou jednotlivé členské státy EU kon-
frontovány ve střednědobém horizontu. Nejnověj-
ší zprávy o náhlém zhoršení konjunkturní situace 
v Německu a ve Francii, jakož i obavy z rozšíření 
evropské dluhové krize do dalších zemí však vyvo-
lávají pochybnosti o plné věrohodnosti těchto pre-
dikcí. Nejen představitelé Světové banky a Meziná-
rodního měnového fondu, nýbrž i řada světově 
renomovaných teoretiků poukazuje na to, že mož-
né důsledky značně rigorózních opatření cílených 
na urychlené splácení dluhů těchto států i jejich 
hospodářských subjektů byly podceňovány, že je-
jich uplatnění v době, kdy zlepšování globální kon-
junkturní situace je dosud značně fragilní, je před-
časné. Není sice zpochybňována potřeba usilovat 
o zlepšení finanční situace silně zadlužených člen-
ských států EU. Podle názoru uvedených odborní-
ků však postačí, uspějí-li v tomto snažení v delším 
časovém horizontu, zatímco dnes by se měla stát 
prioritou jejich hospodářské politiky podpora 
ekonomického růstu. Jde ale o značně diskusní 
otázku.

Ztráty, které státy a jejich hospodářské subjekty utrpěly během globální fi-
nanční krize a ekonomické recese, byly mimořádně velké. To platí nejen o Ir-
sku, Španělsku a Velké Británii, kde destrukce majetku (bohatství) byla zvláš-
tě velká, nýbrž i o dalších státech, jejichž ekonomiky se ocitly v té době pod 
zvýšenými tlaky, např. v důsledku výrazného ochabnutí investiční aktivity 
(které se zvláště bolestivě dotklo Rakouska a Maďarska), či v důsledku ztráty 
tržních podílů (která postihla v té době Finsko), nebo pro radikální pokles 
produktivity práce (ke kterému tehdy došlo v Německu). Rozsah výpadku vý-
robního potenciálu vyvolaného těmito ztrátami je odhadován na 3 % v Nizo-
zemsku a Belgii, na 3–4 % ve Velké Británii a na 10 % v Irsku.
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ABSTRACT
The outcome of recently concluded macroeconomic analysis has revealed, that in order to improve the eco-
nomic performance of individual countries or to prevent a further deterioration of their financial situation, 
deep changes of their economic policies will have to be undertaken. And these should not only react to 
present circumstances, but should be based also on the awareness of future developments, at least of those 
which can be expected in the medium term. But about these not many reliable data are available. So in or-
der to improve the basis for decision-making processes which will have to take place already in the near fu-
ture, we are presenting in this article at first an overview of different growth rates anticipated in individual 
regions of the world economy, together with changes in their share in overall global output, which are expect-
ed in the medium term. Subsequently we are describing opinions concerning the causes for a relatively slow-
er recovery which is anticipated in the European Union. Finally we are presenting predictions of the devel-
opment of macroeconomic indicators which is anticipated in individual EU Member States in the medium 
term, together with a commentary of its implications either for the perspectives of these countries or for their 
trade partners.
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Dnes získalo na naléhavosti nejen umírnění dopa-
dů potravinové krize na miliony extrémně chu-
dých obyvatel naší planety, nýbrž i zabezpečení 
reálných předpokladů pro pokrytí potřeby potra-
vin budoucích generací. Je třeba již nyní usilovat 
o vytvoření záruk, že bude možné uživit populaci 
naší planety nezávisle na tom, že její počty se zvý-
ší do poloviny tohoto století zhruba o třetinu.

Názory odborníků na možnost dosáhnout po-
třebného navýšení produkce potravin se rozcháze-
jí. Zejména mezi těmi, kteří zkoumají klimatické 
změny vyvolané oteplováním naší planety a kteří 
se zabývají důsledky omezující se dostupnosti 
sladkých vod, se množí počet těch, kteří pochybu-
jí o způsobilosti světového zemědělství držet krok 
s růstem potřeby potravin navozeným navýšením 
světové populace. Někteří z nich hovoří o mož-
ných výpadcích zemědělské produkce nebývalého 
rozsahu, které by mohly vyvolat závažné poruchy 
v zásobování populace celých regionů potravina-
mi. Zvýšený výskyt klimatických poruch nebýva-
lých rozměrů i jiných přírodních katastrof svědčí 
o tom, že tyto obavy nejsou neopodstatněné.

Přesto zastávají četní zemědělští specialisté ná-
zor, že by bylo přece jen možné uživit i takto vý-
razně zbytnělou populaci naší planety, nebude-li 
se pokračovat v uplatňování postupů, které stojí 
v pozadí současné globální potravinové krize, po-
daří-li se urychleně odstranit dosud existující zá-

brany účinnějšího využití půdního fondu i rozvoje 
mezinárodního obchodu zemědělskými produkty, 
začnou-li se neprodleně uplatňovat nejen tradiční, 
nýbrž i netradiční přístupy k mobilizaci dosud 
latentních zdrojů růstu světové zemědělské pro-
dukce.

V této stati nejsme ovšem s to pokrýt tuto pro-
blematiku v plné šíři. Předkládáme v ní hlavně 
údaje, které umožní čtenářům utvořit si představu 
o podmínkách, v nichž bude třeba v nadcházejí-
cích čtyřech desetiletích usilovat o potravinovou 
bezpečnost na naší planetě. Uvádíme též názory 
na některé dosud vžité praktiky, které by mohly 
zajištění potravinové bezpečnosti znemožnit.

1. Růst světové populace 
a změny v jejím rozmístění

Populace naší planety narůstala již v minulosti re-
lativně vysokými tempy. Od padesátých let do kon-
ce minulého století se zvýšila trojnásobně na zhru-
ba 6 mld. osob. Od té doby se zvyšují její počty 
zhruba o 75 milionů osob ročně. Demografické 
prognózy předložené výzkumnými pracovišti Or-
ganizace spojených národů předvídají, že v nad-
cházejících čtyřech desetiletích se zvýší populace 
naší planety o dalších zhruba 2,5 mld. osob, takže 
v polovině tohoto století dosáhne přibližně 9,2 mld. 
osob.1

*

í

  Potravinová bezpečnost 
  v kontextu nové populační exploze
 } Dr. Jana Sereghyová, DrSc. » externí spolupracovnice Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

1  Prognóza byla zpracována ve třech variantách. Výše uvedené počty reprezentují střední variantu prognózy, která vychází z pre-
misy, že porodnost vžitá počátkem tohoto století se zachová též v prognostickém horizontu.
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Obyvatelstvo hospodářsky vyspělých států se 
podílelo v roce 2009 přibližně 18 % na světové po-
pulaci. Svého maxima dosáhne v letech 2030–2031, 
kdy jeho počet bude zhruba 1,3 mld. osob, a v ná-
sledných 20 letech bude poznenáhle klesat. Dyna-
mika tohoto vývoje se bude ovšem v jednotlivých 
regionech hospodářsky vyspělého světa lišit.

Populace nejchudších rozvojových zemí, která 
v současné době dosahuje 820 milionů osob, bude 
již v následném dvacetiletí převyšovat počet oby-
vatel souhrnu hospodářsky vyspělých států a do 
roku 2050 dosáhne zhruba 1,7 mld. osob. Počet 
obyvatel souhrnu ostatních rozvojových a nově in-
dustrializovaných zemí, jenž se dnes pohybuje 
okolo 4,9 mld. osob, vzroste do roku 2050 na zhru-
ba 6,2 mld. osob.

Nejrychleji bude narůstat populace afrických 
zemí, jejíž velikost převýší již v roce 2020 počet 
obyvatel Číny a v roce 2050 se bude podílet na svě-
tové populaci více než jednou pětinou. Vysokými 
tempy však bude narůstat též obyvatelstvo latin-
skoamerických států. Růst populace Indie se však 
bude již od roku 2020 zpomalovat a počet obyva-
telstva Číny začne v té době stagnovat a později 
mírně klesat. Nezávisle na tom dosáhne podíl oby-
vatelstva souhrnu rozvojových a nově industriali-
zovaných zemí již v polovině tohoto století zhruba 
85 % celkové populace naší planety.

Tuto meritorní změnu v geografické struktuře 
světové populace budou muset respektovat též pří-
stupy k zajišťování její potravinové bezpečnosti.

2. Potravinová bezpečnost populace 
v dlouhodobějším horizontu

Za příznak potravinové bezpečnosti je zpravidla 
považována dostupnost takového množství potra-
vin, které umožní pokrýt potřebu potravin obyva-
telstva určité země či regionu. Oficiální definice 
potravinové bezpečnosti je však podstatně širší.

3. Růst produkce potravin podmiňující 
zajištění globální potravinové bezpečnosti

Výše uvedené údaje o nadcházejícím růstu popu-
lace v jednotlivých regionech naší planety sloužily 
jako východisko pro stanovení nezbytného navý-
šení produkce potravin podmiňujícího zajištění 
globální potravinové bezpečnosti v období do po-
loviny tohoto století. Žádoucí zvýšení produkce 
potravinářských produktů však bylo stanoveno též 
se zřetelem k očekávanému růstu životní úrovně 
obyvatelstva rozvojových zemí a tím navozeným 
změnám ve struktuře jejich spotřeby potravin.

Tak např. žádoucí nárůst produkce obilovin byl 
stanoven nejen se zřetelem k očekávanému navý-

Graf č. 1 » Populace naší planety v retrospektivě a perspektivě (miliony osob, predikce zpracovaná 

s uplatněním středního scénáře)
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 Německo  Francie  Itálie  Španělsko

Pramen: č. 1

Graf č. 2 » Vývoj počtu obyvatel vybraných hospodářsky vyspělých států (miliony osob)
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Graf č. 3 » Vývoj populace rozvojových zemí (miliony osob)
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Box č. 1 » Aspekty potravinové bezpečnosti

Disponibilní potraviny
(domácí výroba, dovozní možnosti, zásoby potravin, 
potravinová pomoc)

Dostupnost potravin pro obyvatelstvo
(příjmy domácností, tržní infrastruktura, systém distribuce 
potravin)

Stabilita zásobování potravinami
(přírodní katastrofy a lidské zásahy do zásobování 
potravinami, diverzifikace zemědělské produkce, politické 
a ekonomické podmínky)

Podmínky spotřeby potravin
(výživnost potravin, stravovací návyky, kvalita a bezpečnost 
potravin, dostupnost čisté vody)

Pramen: č. 2
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šení jejich lidské spotřeby, nýbrž i s přihlédnutím 
k rozvoji živočišné výroby rýsujícímu se v mno-
hých rozvojových zemích v prognostickém hori-
zontu a tím navozenému hojnému využití obilovin 
jakožto krmiva. Toto dvojí využití obilovin vyžadu-
je, aby se jejich souhrnná produkce postupně zvy-
šovala z 2110 mil. tun ročně produkovaných kon-
cem minulého desetiletí minimálně na 3080 mil. 
tun ročně v následných čtyřech desetiletích.

Ještě radikálněji naroste též potřeba dalších 
produktů zastoupených v tzv. potravinovém řetěz-
ci, tzn. potřeba rostlinných olejů, mléčných výrob-
ků, ovoce a zeleniny, skotu a drůbeže atp. I samot-
ná spotřeba masa se zvýší v prognostickém 
horizontu na dvojnásobek současné úrovně.

Již na Potravinovém summitu OSN, jenž se ko-
nal v roce 2008 v Římě, bylo zdůrazňováno, že 
odeznění globální potravinové krize je podmíněno 
tím, že objem celosvětové produkce potravin se 
zvýší do roku 2030 minimálně o 50 %. V současné 
době je mezi experty diskutována otázka, je-li tře-
ba usilovat o to, aby se do roku 2050 zvýšil objem 
disponibilních potravin (a krmiv) na dvojnásobek 
současné úrovně, anebo lze-li potravinovou bez-
pečnost zajistit i při slabším navýšení jejich pro-
dukce. Ještě na Fóru expertů zabývajících se otáz-
kou, jak uživit svět v roce 2050, uspořádaném pod 
egidou FAO koncem roku 2009, převažoval názor, 
že postačí, zvýší-li se výroba těchto produktů do 

roku 2050 zhruba o 70 % (oproti objemu jejich teh-
dejší produkce). Přírodní katastrofy a geopolitické 
události posledních dvou let však svědčí o tom, že 
nadále půjde nejen o zajištění potravinové bezpeč-
nosti obyvatelstva hospodářsky méně vyspělých 
zemí, nýbrž i části obyvatelstva hospodářsky vy-
spělých států, že bude třeba usilovat o potravino-
vou bezpečnost celé populace naší planety. A pro 
její zajištění jen stěží postačí původně navrhované 
70% navýšení produkce potravin.

Na uvedeném Fóru expertů se podařilo vcelku 
výstižně formulovat otázky, jejichž zodpovězení 
musí předcházet stanovení konkrétních opatření, 
která bude třeba uplatnit za účelem zajištění potra-
vinové bezpečnosti. K nejdůležitějším z nich ná-
leží:
1. Jaké jsou kapacity, s jejichž využitím se bude-

me pokoušet v následných čtyřech desetiletích 
uživit rostoucí populaci naší planety?

2. Jaké nové technologie by mohly napomáhat 
účinnějšímu využití nedostatkových zdrojů, 
nebo zvýšit hektarové výnosy či efekty živočiš-
né výroby?

3. Investují se dostatečné prostředky do zeměděl-
ského výzkumu tak, aby byly nové vysoce účin-
né technologie k dispozici včas?

4. Budou nové technologie dostupné též pro nej-
chudší populaci naší planety, která je potřebuje 
nejnaléhavěji?

Pramen: č. 1

Graf č. 4 » Geografická struktura světové populace a její predikce (v %)
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5. Jaké investice je třeba uskutečnit na podporu 
adaptace zemědělství na klimatické změny na-
vozené oteplováním naší planety?

6. Je vůbec možné vyrobit dostatek potravin za 
únosné ceny, anebo budou rostoucí ceny potra-
vin zatlačovat stále větší část světové populace 
do bídy?

4. Možné navýšení kapacity základních 
zdrojů — sladké vody a orné půdy

Ještě donedávna byla důležitost disponibilních 
vodních zdrojů pro rozvoj zemědělství nedoceňo-
vána. Teprve nedávno završený výzkum2 odhalil, 
že to byl hlavně dostatek vláhy, zejména pak dvoj-
násobné navýšení počtu zavlažovaných zeměděl-
ských provozů, jakož i trojnásobné zvýšení množ-
ství vody využívané v zemědělství, co přispělo 
největší měrou k ohromnému nárůstu objemu ze-
mědělské produkce zaznamenanému v průběhu 

předchozího půl století. Výsledky tohoto výzkumu 
svědčí též o tom, že kdyby se zachoval dnes vžitý 
způsob hospodaření s vodou, byla by možnost uži-
vit v prognostickém horizontu o 2,5 mld. více osob 

než dosud a zohlednit současně i změny ve struk-
tuře jejich stravy podmíněna navýšením množst-
ví vody využívaného v zemědělství minimálně 
o 60 %.3 A to by bylo uskutečnitelné pouze v přípa-
dě, kdyby se radikálně navýšilo čerpání spodních 
vod, což je nepřípustné, neboť by to mohlo vyvolat 
globální ekologickou katastrofu.

Neuvážlivé zacházení s vodními zdroji vyústilo 
již v minulosti ve zhoršení vodohospodářské situa-
ce v měřítku celých regionů. Avšak i tehdy, podaří-
-li se v budoucnu zamezit opakování takovýchto 
případů nadměrného čerpání vodních zdrojů, 
bude v některých oblastech narůstat nedostatek 
vody buď v důsledku geologických změn, anebo 
klimatických změn provázejících oteplování plane-
ty (např. v důsledku tzv. El Niño efektů či urychle-
ného tání ledovců, nebo v důsledku omezování 
srážek atp.). Prognostici očekávají, že v důsledku 
těchto změn se zvýší již do roku 2025 počet osob 
žijících v oblastech s permanentním nedostatkem 

vláhy zhruba na 1,8 miliardy a že do roku 2050 do-
sáhne jejich počet přibližně 4 miliardy. To bude sa-
mozřejmě podvazovat žádoucí navýšení produkce 
potravin v těchto oblastech tím spíše, že se rýsuje 

Globální potravinová krize, která vypukla v roce 2008 a dosud trvá, je pře-
svědčivým důkazem toho, že rozsah, resp. způsob využití zemědělského půd-
ního fondu pro bezproblémové nasycení obyvatelstva v některých regionech 
naší planety již dnes nepostačuje. Existuje však všeobecná shoda názorů na 
to, že dramatický nárůst poptávky po potravinách, ke kterému dojde v pro-
gnostickém horizontu, nelze saturovat bez podstatného rozšíření zemědělské-
ho půdního fondu. Této potřebě nasvědčuje též radikální zvýšení počtu osob 
připadajících na 1 ha orné půdy rýsující se během následných čtyř desetiletí ve 
většině rozvojových zemí i v celosvětovém měřítku.

2  Viz Water and Food Security. Land and Water Division, FAO, U. N., Rome, 2010.
3  Pro ilustraci důsledků změn v jídelníčku obyvatelstva nově industrializovaných zemí postačí připomenout, že produkce jedno-

ho kilogramu pšenice vyžaduje přibližně 1000 litrů vody, zatímco produkce 1 kg hovězího masa vyžaduje 15 000 litrů vody. Při-
tom poptávka po masité stravě — a tím i náročnost zdejší produkce potravin na vodu — zde bude narůstat i nadále zvýšený-
mi tempy. Zpomalí se teprve poté, až struktura této stravy se přiblíží té, která je v současné době vžitá v hospodářsky vyspělých 
státech.
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pokles podílu zemědělství na čerpání světových 
zdrojů sladkých vod.

V současné době se podílí zemědělství zhruba 
70 % na jejich světové spotřebě. Avšak s rozvojem 
řady průmyslových výrob a těžebních metod vyso-
ce náročných na spotřebu vody se bude zřejmě je-
jich podíl na čerpání těchto zdrojů rychle zvyšo-
vat. Zvýší se i podíl městského obyvatelstva na 
čerpání sladkých vod,4 zejména pro dramatický 
nárůst jeho počtu rýsující se v prognostickém hori-
zontu ve většině rozvojových zemí. Ani v dlouho-
dobém horizontu není šance, že by se světové 
zdroje vod přerozdělovaly ve prospěch zemědělců. 
Tendence je spíše opačná. V některých lokalitách 
lze sice navýšit množství disponibilní sladké vody 
zvýšeným čerpáním rozsáhlých podzemních akvi-
ferů. Mnohde však tato možnost již neexistuje, je-
likož akvifery zde byly po léta nadměrně odčerpá-
vány, takže již dnes zde dochází k závažnému 
nevratnému poklesu hladiny spodních vod a lec-
kde hrozí dokonce rozšíření pouští.5

Nejen v takto postižených, nýbrž i v ostatních 
oblastech naší planety bude tudíž množství slad-
kých vod, jímž budou zdejší zemědělci v prognos-

tickém horizontu disponovat, závislé především 
na tom, jak účinně zde bude pečováno o fungování 
ekosystémů, v jejichž rámci jsou tyto vody vytvá-
řeny a uchovávány. Přímo klíčovou důležitost má 
přitom zachování deštných pralesů i půd způsobi-
lých uchovávat vodu. Bude záležet též na tom, bu-
de-li řádně pečováno o řeky a řečiště, o mokřiny 
a bažiny, o jezera a přehrady. Podaří-li se v pro-
gnostickém horizontu nasytit zvýšený počet oby-
vatel naší planety, bude v nemalé míře závislé též 
na tom, podaří-li se omezit ztráty a znečišťování 
sladkých vod, jakož i na tom, podaří-li se zeměděl-
cům zvýšit produktivitu jejich využití.

Zvýšená pozornost je věnována rozsahu půdy 
využívané či využitelné pro produkci potravin, 
jakož i možnostem jeho navýšení. Vychází se při-
tom z prohlášení pracovníků Světové banky, kteří 
uvádějí, že dosud se daří uživit světovou populaci 
s využitím asi 1,6 mld. hektarů orné půdy. Abstra-
huje se přitom od skutečnosti, že globální potravi-
nová krize, která vypukla v roce 2008 a dosud trvá, 
je přesvědčivým důkazem toho, že rozsah, resp. 
způsob využití zemědělského půdního fondu pro 
bezproblémové nasycení obyvatelstva v některých 

Tabulka č. 1 » Rozmístění světových zdrojů sladkých vod a jejich čerpání v roce 2000 (v km3)

Obnovitelné zdroje vod Roční čerpání

Severní Amerika 5 253 525

Asie 13 297 2 404

Evropa 6 603 418

Latinská Amerika a Karibik 13 570 265

Afrika 3 964 217

Svět 43 659 3 829

Pramen: č. 13

4  Spotřeba vody v domácnostech hospodářsky nejvyspělejších států světa se pohybuje v současné době mezi 200 a 600 litry 
denně, zatímco v nejchudších rozvojových zemích je řádově nižší. Za minimální spotřebu vody ve zdejších domácnostech je po-
važováno 20 litrů denně, avšak tento limit nebývá mnohde dosahován. Mezinárodní projekty si kladou za cíl tuto situaci zlep-
šit. To však předpokládá umírnění současného plýtvání vodou. Růst spotřeby vody v domácnostech nově industrializovaných 
zemí je však nezadržitelný.

5  Na 9 zemí připadá 60 % zdrojů sladké vody a mezi těmi pouze Brazílie, Kanada, Kolumbie, Kongo, Indonésie a Rusko mají ne-
malé přebytky. USA jsou na tom dobře, ale Čína a Indie, na které připadá třetina světové populace, mají dohromady pouze 
10 % disponibilních celosvětových zdrojů sladké vody.
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Graf č. 5 » Počet osob připadajících na 1 ha orné půdy
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regionech naší planety již dnes nepostačuje. Exis-
tuje však všeobecná shoda názorů na to, že drama-
tický nárůst poptávky po potravinách, ke kterému 
dojde v prognostickém horizontu, nelze saturovat 
bez podstatného rozšíření zemědělského půdního 
fondu. Této potřebě nasvědčuje též radikální zvý-
šení počtu osob připadajících na 1 ha orné půdy 
rýsující se během následných čtyř desetiletí ve vět-
šině rozvojových zemí i v celosvětovém měřítku.

Ve většině hospodářsky vyspělých států je mož-
nost rozšíření zemědělského půdního fondu již 

z valné části vyčerpána. Podíl orné půdy na celko-
vé rozloze jejich teritoria se pohybuje v současné 
době okolo 27 %, což je zde považováno za maxi-
mální limit, přičemž pod vlivem rozšiřování dál-
ničních sítí a jiných infrastrukturních investic, ja-
kož i v důsledku růstu průmyslové a rezidenční 
zástavby má zde půdní fond využívaný pro země-
dělskou výrobu spíše tendenci se omezovat. Pouze 
ve státech, jejichž zemědělská politika stimuluje 
uplatňování tzv. úhorového režimu,6 jakož i ve vni-
trozemí Austrálie a Kanady existují ještě rezervy 

Graf č. 5 (dokončení)
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Pramen: č. 1

6  Tedy ve státech, kde vyplácení zemědělských subvencí je podmíněno mimo jiné tím, že zemědělci nechají část svých pozemků 
ležet ladem.
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pro rozšíření běžně využívaného zemědělského 
půdního fondu.7

V asijských nově industrializovaných zemích 
(zejména v Indii a Číně) dosahuje podíl orné půdy 
na jejich celkovém teritoriu přibližně 23 %. Tento 
podíl ještě donedávna narůstal, v prognostickém 

horizontu však patrně bude — pod tlakem urbani-
zace a industrializace — mírně klesat. Značné 
rezervy pro rozšíření zemědělsky využitelného 
půdního fondu však dosud existují ve východoev-
ropských a v některých latinskoamerických stá-
tech8 (na jejichž souhrnném území se podílí orná 
půda dosud jen 7–12 %). Na území nejchudších 
rozvojových zemí se podílí orná půda stěží 6 % 
(a leckde podstatně menší měrou), což bývá zpra-
vidla dáno i tím, že zdejší půdní či klimatické pod-
mínky nejsou vhodné pro zemědělskou výrobu. 
Přesto prognostici vycházejí z premisy, že i v těch-
to zemích existuje možnost rozšířit půdní fond vy-
užívaný pro produkci potravin. Nejsilnější posun 

v tomto směru však očekávají v latinskoameric-
kých a východoevropských státech, jakož i v ně-
kterých asijských rozvojových zemích. Zdůrazňují 
však, že rozsah zemědělsky využitelného půdního 
fondu je omezený, takže jeho rozšířením — přemě-
nou dalších jeho částí na ornou půdu — lze přispět 

k žádoucímu navýšení produkce potravin jen zhru-
ba jednou třetinou, že minimálně ze dvou třetin 
bude třeba produkci potravin zabezpečit cestou 
jeho efektivnějšího využití.

5. Nové technologie využívání 
disponibilních zdrojů

Již v 80. letech minulého století byly vyvinuty čet-
né nové technologie umožňující zemědělcům vy-
stačit s menším množstvím vody nebo zvýšit 
efektivnost jejího využití. Některé z nich přispěly 
k posílení účinnosti zavlažovacích systémů, jiné 
vyústily ve vyvinutí druhů potravin méně nároč-

Prostředky vyplácené chudým rozvojovým zemím zahraničními donátory na 
podporu výstavby účinných zavlažovacích systémů byly od počátku století sil-
ně omezovány. Tato podpora dosáhla v letech 2002–2005 stěží poloviny částek, 
které byly na tento účel věnovány v letech 1978–1981, přičemž ani v násled-
ných letech nedošlo k navýšení těchto podpor. Pouze vlády asijských a latin-
skoamerických nově industrializovaných zemí vynakládaly a dosud vynaklá-
dají značné částky na lepší zpřístupnění vodních zdrojů jejich zemědělcům. 
Ve většině ostatních rozvojových zemí však náležely investice do vodohospo-
dářství zpravidla k nejméně preferovaným rozpočtovým položkám.

7  O rentabilitě zakládání nových zemědělských provozů v těchto regionech však existují silné pochybnosti nezávisle na silném 
růstu poptávky po potravinách i navýšení jejich cen očekávaném v prognostickém horizontu.

8  Tak např. v Brazílii došlo a i nadále dochází ke zúrodňování tisíců hektarů savan v oblasti cerrado, které nebylo možné dříve 
využít pro zemědělskou produkci pro jejich nadměrnou kyselost. Napomáhá tomu především skutečnost, že se zde opakovaně 
rozsypávají značná kvanta vápna. Touto cestou a díky tomu, že se v této nově zúrodněné oblasti začínaly pěstovat vysoce vý-
nosné geneticky modifikované zemědělské plodiny, stala se oblast cerrado jednou ze zemědělsky nejproduktivnějších oblastí 
Brazílie, na kterou dnes připadá 70 % zdejší zemědělské produkce. Hodnota této produkce se zvýšila od poloviny 90. let do sou-
časnosti čtyřnásobně. Za tato léta se zařadila Brazílie mezi nejvýznamnější světové exportéry sóji, cukrové třtiny, drůbeže 
a skotu. Rozsah zemědělsky využitelné půdy Brazílie je odhadován na zhruba 300 milionů hektarů, z nichž je dosud využíváno 
pro zemědělskou výrobu pouze 50 milionů hektarů. Bude-li se zemědělská politika Brazílie ubírat dosavadním směrem, bude 
tato země moci významnou měrou přispět k posílení potravinové bezpečnosti světové populace (viz pramen č. 7).
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ných na spotřebu vody. Desítky dalších technologií 
umožnily lépe zvládat specifické vodohospodář-
ské podmínky v oblastech chudých na vláhu či vy-
kazujících zvláště silné výkyvy těchto podmínek. 
Účinnost těchto nových technologií byla již proká-
zána v praxi, avšak jejich aplikace dosud vázne. 
V některých hospodářsky vyspělých státech přede-
vším proto, že zde uplatňovaný systém subvenco-
vání zemědělské výroby použití méně efektivních 
způsobů hospodaření s vodou připouští (resp. 
uplatnění efektivnějších systémů nestimuluje). 
V rozvojových zemích především pro nedostatek 
investičních prostředků, jejichž vynaložení podmi-
ňuje vybudování leckde velice nákladných zavla-
žovacích systémů či přechod na vodohospodářsky 
úspornější pěstitelské metody.

Poukazuje se na to, že prostředky vyplácené 
chudým rozvojovým zemím zahraničními donáto-
ry na podporu výstavby účinných zavlažovacích 
systémů byly od počátku století silně omezovány. 
Tato podpora dosáhla v letech 2002–2005 stěží po-
loviny částek, které byly na tento účel věnovány 
v letech 1978–1981, přičemž ani v následných le-
tech nedošlo k navýšení těchto podpor. Pouze vlá-
dy asijských a latinskoamerických nově industria-
lizovaných zemí vynakládaly a dosud vynakládají 
značné částky na lepší zpřístupnění vodních zdro-
jů jejich zemědělcům. Ve většině ostatních roz-
vojových zemí však náležely investice do vodo-
hospodářství zpravidla k nejméně preferovaným 
rozpočtovým položkám. Radikální navýšení částek 
věnovaných zahraničními donátory na podporu 
uplatňování efektivnějších vodohospodářských re-
žimů v nejchudších rozvojových zemích, jakož 
i zařazení tohoto záměru mezi priority hospodář-
ské politiky jejich vlád je tudíž považováno za je-
den ze stěžejních předpokladů pro zlepšení vyži-
vovací situace jejich obyvatelstva.

Nové technologie vyvinuté během tzv. zelené 
revoluce poskytovaly, a i nadále poskytují, reálnou 
možnost docílit výrazného zvýšení hektarových 

výnosů i efektivnosti rostlinné výroby. Počínaje 
60. lety minulého století tomu napomáhalo hlavně 
uplatňování účinnějších pesticidů a fungicidů, ja-
kož i modernizace samotných pěstitelských me-
tod.9 Od 90. let k tomu přispělo též uplatňování ge-
nového inženýrství, které umožnilo vyvinout 
zemědělské produkty odolnější vůči škůdcům, 
plísním či zaplevelení, které lze pěstovat též v mé-
ně příznivých půdních a klimatických podmín-
kách.

Většina těchto nových technologií byla nepro-
dleně uplatňována v hospodářsky vyspělých stá-
tech (pouze s výjimkou pěstování genově modifi-
kovaných druhů zemědělských produktů, které 
není dosud přípustné v členských státech EU). 
Byly uplatňovány též v četných dobře prosperu-
jících mladých ekonomikách, zejména pak ve 
velkých asijských a latinskoamerických nově indu-
strializovaných zemích, kde se staly klíčem k dra-
matickému navýšení produktivity jejich rostlinné 
výroby. Nenašly však uplatnění ani v subsaharské 
Africe, ani v ostatních velice chudých rozvojových 
zemích. To proto, že rolníci jsou zde tak chudí, že 
si nemohou dovolit nakupovat dražší osiva či agro-
chemikálie, jejichž použití podmiňuje uplatnění 
nových technologií. (Příspěvky k úhradě těchto 
zvýšených pěstitelských nákladů, které vlády ně-
kterých rozvojových zemí začaly nedávno vyplá-
cet, přispěly k překlenutí těchto problémů zatím 
jen v ojedinělých případech.)

Neméně důležitou zábranou hojnějšího uplat-
ňování těchto technologií v chudších rozvojových 
zemích je však skutečnost, že většina z nich musí 
být šitá na míru, že musí být přizpůsobena míst-
ním podmínkám a kontinuálně vylepšována, ne-
boť v opačném případě se stává i zprvu velice účin-
ná technologie po určité době neúčinnou. A to 
vyžaduje, aby o adaptaci těchto technologií na 
místní podmínky, jakož i o jejich další vývoj trvale 
pečovaly velice silné týmy expertů. A ty se podaři-
lo prozatím založit pouze v největších nově indu-

9  Např. tzv. bezorné pěstování obilovin, jež ponechává nepoužitelnou část běžné sklizně na poli a využívá ji jako hnojivo oboha-
cující rozsah následné sklizně.
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strializovaných zemích.10 Ostatním rozvojovým 
zemím se jeví zřízení a financování provozu tako-
výchto výzkumných kapacit prozatím jako příliš 
nákladné. Na to bude třeba pamatovat při zvažová-
ní opatření, jejichž uplatnění by mělo přispět k za-
jištění potravinové bezpečnosti v následných čty-
řech desetiletích.

Rostoucí počet odborníků poukazuje na to, že 
hojnější využití genového inženýrství v zeměděl-
ství by mohlo přitom sehrát mimořádně důležitou 
roli. Odpůrci této rozvojové koncepce sice varují, 
že by to mohlo být spojeno s dosud nedefinovaný-
mi zdravotnickými či ekologickými riziky. Její pro-
tagonisté však poukazují na to, že během více než 
desetiletého používání geneticky modifikovaných 
zemědělských produktů se žádné škodlivé důsled-
ky jejich produkce či použití nevyskytly. Pozitivní 
vliv, který by zvýšení podílu geneticky modifikova-
ných zemědělských produktů mohlo mít na po-
třebné zvýšení výnosnosti zemědělského půdního 
fondu, svědčí o potřebě výrazně rozšířit výzkum-
né kapacity prověřující bezpečnost jejich použití, 
způsobilé vyvinout množství nových variant těch-
to produktů. Rozsah prostředků dosud plynoucích 
do zemědělského výzkumu rozvojových zemí 
i mnohých mladých ekonomik se jeví být naprosto 
nedostatečným vzhledem k roli, kterou by měl 
v následných čtyřech desetiletích sehrát při posíle-
ní jejich potravinové bezpečnosti.

V rámci programů pomoci zemědělství rozvojo-
vých zemí bude jejich zemědělcům zpřístupněno 
též know-how nových agrotechnologií. Představi-
telé mezinárodních organizací a dárcovských zemí 

však zdůrazňují, že je na vládách těchto zemí, aby 
vytvořily předpoklady pro hojné a účinné uplatně-
ní tohoto know-how, počínaje vytvořením podmí-
nek nákupu sofistikovaných agrochemikálií, které 
by byly únosné i pro zdejší malozemědělce, až po 
technickou pomoc při zavádění nových pěstitel-
ských metod.

6. Investice plynoucí do zemědělství 
rozvojových zemí

Na výše uvedeném Fóru expertů bylo vyhlášeno, 
že potřebný nárůst produkce potravin v rozvo-
jových zemích je podmíněn tím, že do jejich ze-
mědělství bude nadále investováno minimálně 
83 mld. USD ročně11 (nejen na zemědělský vý-
zkum, nýbrž i na praktické uplatnění jeho výsled-
ků, jakož i na dobudování zemědělské infrastruk-
tury). Nově zpracované expertizy, zejména ty, 
které zohledňují též náklady rozšíření zavodňova-
cích systémů,12 však svědčí o tom, že investiční ná-
ročnost žádoucího navýšení produkce potravin 
v rozvojových zemích je podstatně vyšší. Přitom 
pouze nově industrializované země a některé dob-
ře prosperující mladé ekonomiky jsou s to financo-
vat tyto investice ze svých veřejných prostředků. 
Žádoucí zvýšení investic do zemědělství ostatních 
rozvojových zemí je tudíž závislé z valné části na 
ochotě hospodářsky vyspělých států podílet se na 
jejich financování. První krok v tomto směru byl 
podniknut již na dárcovském summitu států G8, 
jenž se konal v roce 2008, kde bylo rozhodnuto na-
výšit pro tento účel oficiální rozvojovou pomoc po-

10  Viz např. brazilská výzkumná organizace EMBRAPA, která má značnou zásluhu na přeměně tisíců hektarů neúrodné půdy v bra-
zilském vnitrozemí na jednu z nejúrodnějších oblastí světa, nebo renomované čínské a indické zemědělské výzkumné ústavy, 
které významnou měrou přispěly k dramatickému navýšení hektarových výnosů ve zdejší rostlinné výrobě zaznamenanému 
v průběhu předchozího desetiletí.

11  Již na Potravinovém summitu OSN konajícím se v roce 2008 v Římě bylo 15–20 mld. USD označováno za minimální částku, kte-
rou je třeba každoročně investovat do zemědělství rozvojových zemí, má-li se ukončit potravinová krize. Nová inventarizace 
nejnaléhavějších investic a nové propočty jejich potenciálních nákladů však vyústily během následných dvou let ve čtyřnásob-
né navýšení částky, jejíž každoroční investování do zemědělství rozvojových zemí je považováno za jednu z nejdůležitějších 
podmínek zajištění globální potravinové bezpečnosti.

12  Nejnovější vodohospodářská studie předložená Organizací OSN pro výživu a zemědělství zdůrazňuje, že nemá-li se nedostatek 
vody zařadit mezi stěžejní zábrany zajištění potravinové bezpečnosti světa, je nezbytné do zavodňovacích systémů v násled-
ných 40 letech investovat zhruba 1 mld. USD (viz The Economist, 28. 2. 2011).
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skytovanou nejchudším rozvojovým zemím.13 Na 
druhém summitu OSN zabývajícím se důsledky 
oteplování naší planety, jenž se konal v roce 2010 
v Cancúnu, se zavázaly členské státy OECD, že 
v období do roku 2020 budou poskytovat rozvojo-
vým zemím částku 100 mld. USD ročně jakožto 
příspěvek k pokrytí škod jim vznikajících v dů-
sledku klimatických změn navozených oteplová-
ním planety. Byla zde uzavřena i řada bilaterálních 
dohod týkajících se pomoci hospodářsky vyspě-
lých států při realizaci významných zemědělských 
infrastrukturních investic předvídaných v někte-
rých rozvojových zemích. Ani souhrn předvída-
ných plateb se však nepřibližuje souhrnné hodnotě 
investic, která — podle názoru odborníků — pod-
miňuje žádoucí navýšení kapacity zemědělství 
rozvojových zemí.

Po řadu let budou tudíž jedním z nejvýznam-
nějších zdrojů potřebných investičních prostředků 
plynoucích do rozvojových zemí mezinárodní fi-
nanční organizace a jejich regionální odnože. Ty 
tento svůj závazek též uznávají. Zůstává však ne-
zodpovězená otázka, postačí-li rozsah jimi obhos-
podařovaných úvěrových prostředků — které musí 
sloužit též jiným účelům — k tomu, aby v potřebné 
míře podpořily investiční aktivitu v zemědělství 
rozvojových zemí. Za daleko slibnější zdroj těchto 
prostředků považují prognostici zvýšení přílivu 
přímých zahraničních investic. Vycházejí přitom 
z premisy, že v případě, budou-li v potravinově ne-
soběstačných státech narůstat obavy z toho, že ne-
budou s to zabezpečit potřebný přísun potravin 
tržní cestou (dovozem, resp. regulérními nákupy 
na příslušných komoditních trzích),14 posílí se zá-

Graf č. 6 » Nejaktivnější zahraniční investoři působící v zemědělství rozvojových zemí (v období 2006–

–2009)

Pramen: č. 2

 investorské země
 cílové země

13  Oficiální rozvojová pomoc směrovaná do zemědělství rozvojových zemí se však dlouhodobě omezovala a v poslední době — 
návazně na svízelnou situaci, v níž se ocitly veřejné finance četných dárcovských zemí — se množí též případy, kdy tyto země 
své závazky poskytování pomoci nenaplňují v plném rozsahu či je naplňují se značným zpožděním.

14  Principy Světové obchodní organizace připouštějí omezení exportu potravin v případě, hrozí-li v exportující zemi jejich nedosta-
tek (viz Dohoda o zemědělství WTO, článek č. 12). Na počátku globální potravinové krize zavedlo takováto omezení 40 zemí. 
V roce 2010 po přírodních katastrofách, které postihly západ Ruské federace, zákaz exportu pšenice zavedla i tato země. Po-
travinově nesoběstačné země se právem obávají, že v případě hojnějšího výskytu takovýchto případů by mohly mít problém na-
koupit potřebné množství potravin na zahraničních trzích nebo by za ně musely platit nepřijatelně vysoké ceny.
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jem jejich hospodářských organizací — a leckde 
i zájem jejich státních orgánů — na investování 
v zemědělství těch rozvojových zemí, kde existují 
reálné předpoklady pro další navýšení jeho kapa-
city.

Skutečnost, že Čína bude muset uživit 22 % svě-
tové populace za situace, kdy disponuje pouze 9 % 
celosvětové rozlohy orné půdy a necelými 5 % svě-
tových zdrojů sladkých vod, utvrzuje prognostiky 
v očekávání, že čínské hospodářské organizace bu-
dou figurovat mezi významnými investory operují-
cími v zemědělství takovýchto zemí. Již nyní jsou 
mezi těmito investory silně zastoupeny korporace 
ropných států, kde je spotřeba potravin dosud sa-
turována převážně dovozem. Mezi zahraničními 
investory operujícími v zemědělství takovýchto 
zemí však narůstá v poslední době též výskyt ame-
rických a západoevropských firem, jakož i firem 
zakotvených v dalších hospodářky vyspělých stá-
tech vykazujících rozsáhlé výrobní přebytky potra-
vin (a krmiv).

Investice realizované v rozvojových zemích po-
slední z uvedených skupin investorů bývají moti-
vovány obvyklými komerčními hledisky. K těm ná-
leží hlavně jejich úsilí využít své vazby na světový 
agrobusiness, jakož i očekávání zvýšených zisků, 
k nimž by jim mohl dopomoci další nárůst světo-
vých cen potravin. I tato motivace je legitimní. Jde 
jen o to, aby aktivita těchto investorů nepodvazo-
vala zajištění globální potravinové bezpečnosti. 
Část odborníků zastává názor, že to nehrozí, neboť 
nejen nárůst disponibilních investičních prostřed-
ků, ke kterému přítomnost těchto zahraničních in-

vestorů dopomáhá, nýbrž i jejich technologické 
a organizační know-how umožní ve většině rozvo-
jových zemí navýšit výrobu potravin podstatně vý-
razněji a rychleji, než by to dokázali jejich vlastní 
zemědělci. Výsledky analýz zpracovaných vý-
zkumnými pracovišti mezinárodních organizací 
i renomovanými výzkumnými ústavy15 však svědčí 
o tom, že to neplatí o aktivitách tzv. land-grabbers, 
tj. zahraničních firem, které se ze spekulačních dů-
vodů — v očekávání výskytu nesnází při zajišťová-
ní globální potravinové bezpečnosti a ve snaze 
z nich těžit — zmocňují v nejchudších rozvojových 
zemích již řadu let ohromných rozloh zemědělsky 
využitelné půdy (dosahujících nezřídka 10 000 ha 
i více). Tyto analýzy svědčí o tom, že výskyt toho-
to typu zahraničních investorů bude v prognostic-
kém horizontu dále narůstat16 a že jimi uplatňova-
né praktiky budou rozvoj zemědělství hostitelských 
zemí i nadále blokovat.

Za závažné je považováno především to, že tito 
spekulanti využívají svou ohromnou negociační 
váhu a leckdy též úplatnost místních elit ke získá-
ní nejkvalitnější půdy, jakož i k zabezpečení na-
prosto nepřiměřených podmínek realizace svých 
projektů (např. k prosazení řádově nižších cen za 
koupi či pronájem příslušných pozemků, než od-
povídá současné, tím méně pak budoucí podstatně 
napjatější tržní situaci,17 ke získání rozsáhlých pre-
ferencí týkajících se čerpání vodních zdrojů mnoh-
dy znevýhodňujících místní zemědělce atp.). Je 
poukazováno též na špatnou smluvní disciplínu 
tohoto typu investorů, na neplnění jimi převzatých 
závazků,18 jakož i na jejich nedodržování principů 

15  Viz prameny č. 14–16.
16  Analýzy Světové banky poukazují na to, že za léta 2001–2011 zakoupil či pronajal tento typ zahraničních investorů v nejchud-

ších rozvojových zemích světa asi 80 mil. hektarů zemědělsky využitelné půdy (což odpovídá rozloze souhrnu orné půdy Fran-
cie, Německa, Itálie a Velké Británie). Zhruba polovina těchto transakcí připadala na africké země, pětina na asijské země 
a 10 % na latinskoamerické státy. Světová banka uvádí, že v roce 2010 projevili tito investoři zájem o zakoupení či pronájem 
dalších 57 mil. hektarů zemědělské půdy.

17  Nejen kupní cena půdy, nýbrž i pachtovné bývá stanoveno na absurdně nízké úrovni, např. 2 USD ročně za pronájem 1 ha orné 
půdy v Etiopii nebo 5 USD ročně za pronájem 1 ha půdy v Libérii (viz The Economist, May 2011).

18  Jako příklad bývá uváděn případ, kdy věhlasná švýcarská firma uzavřela v roce 2007 kontrakt o 50letém pronájmu 40 000 ha 
zemědělské půdy v Sierra Leone. Kromě úhrady nepatrného pachtovného se zavázala zabezpečit pro místní obyvatele 2000 no-
vých pracovních příležitostí a zaručila se, že nenaruší mokřiny umožňující zde pěstovat rýži. Během následných 3 let zde bylo 
vytvořeno pouze 50 nových pracovních příležitostí, přičemž zdejší podmínky pro pěstování rýže byly nenapravitelně poškoze-
ny. S obdobou takovýchto případů je možné se setkat ve většině extrémně chudých rozvojových zemí.
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udržitelného (ekologicky šetrného) hospodaření 
s půdou i s jinými přírodními zdroji v hostitelské 
zemi.

V široké vzájemné spolupráci se dnes pokouše-
jí mezinárodní organizace o vypracování kodexu 
odpovědného chování zahraničních investorů ope-
rujících v zemědělství rozvojových zemí,19 jenž má 
za cíl zajistit:
• aby vlastnická práva zdejších zemědělců k pů-

dě a k přírodním zdrojům podmiňujícím její 
obhospodařování byla uznávána a respektová-
na;

• aby tyto investice neohrožovaly, nýbrž naopak 
posilovaly potravinovou bezpečnost obyvatel-
stva dané země;

• aby předvídané využití půdy i jiných přírod-
ních zdrojů a realizace souvisejících investic 
byla transparentní a umožnila vymezit odpo-
vědnost zúčastněných stran za splnění předví-
daných opatření;

• aby schůdnost těchto projektů byla konzultová-
na se všemi místními hospodářskými subjekty 
přímo či nepřímo ovlivněnými jejich realizací 
a aby jejich realizace byla podmíněna souhla-
sem těchto hospodářských subjektů a vymaha-
telností s nimi dohodnutých postupů;

• aby investoři dbali na to, aby tyto projekty re-
spektovaly mezinárodní dohody i místní legis-
lativu, aby využívaly nejlepší praktiky a byly 
ekonomicky výhodné, aby jejich koncepce byla 
cílená nejen na zvýšení výnosů zúčastněných 
akcionářů, nýbrž i na posílení přínosů daného 
projektu pro hostitelskou oblast;

• aby tyto investice měly žádoucí sociální redis-
tribuční účinky a nezvyšovaly citlivost místní-
ho obyvatelstva vůči jimi vyvolaným změnám;

• aby ekologické důsledky realizace daného pro-
jektu byly kvantifikovány, aby udržitelné využi-
tí přírodních zdrojů bylo zabezpečeno a rizika 
spojená s jejich využitím byla omezena.

V případě, budou-li v potravinově nesoběstačných státech narůstat obavy 
z toho, že nebudou s to zabezpečit potřebný přísun potravin tržní cestou (do-
vozem, resp. regulérními nákupy na příslušných komoditních trzích), posílí se 
zájem jejich hospodářských organizací — a leckde i zájem jejich státních or-
gánů — na investování v zemědělství těch rozvojových zemí, kde existují reál-
né předpoklady pro další navýšení jeho kapacity.
Skutečnost, že Čína bude muset uživit 22 % světové populace za situace, kdy 
disponuje pouze 9 % celosvětové rozlohy orné půdy a necelými 5 % světových 
zdrojů sladkých vod, utvrzuje prognostiky v očekávání, že čínské hospodářské 
organizace budou figurovat mezi významnými investory operujícími v země-
dělství takovýchto zemí. Již nyní jsou mezi těmito investory silně zastoupeny 
korporace ropných států, kde je spotřeba potravin dosud saturována převáž-
ně dovozem. Mezi zahraničními investory operujícími v zemědělství tako-
výchto zemí však narůstá v poslední době též výskyt amerických a západoev-
ropských firem.

19  Viz Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods and Resources, zpracované v roce 2010 
za účasti FAO, IFAD, UNCTAD a Světové banky.
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Problém spočívá v tom, že plnění podmínek to-
hoto kodexu nebude obligatorní, že platná legisla-
tiva i mezinárodní uzance připouštějí, aby investo-
ři uplatňovali i nadále dosud vžité, méně vstřícné 
postupy. Mezinárodní organizace se proto obrátily 
na představitele rozvojových zemí s doporučením, 
aby při negociaci se zahraničními investory kladli 
též sami zvýšený důraz na respektování uvede-
ných principů. Nabádaly též orgány státní správy 
těchto zemí vystupující zpravidla ve funkci prodej-
ců či pronajímatelů zemědělské půdy,20 aby přísně 
dbaly na to, aby kontrakty uzavírané se zahranič-
ními investory ochraňovaly nejen vlastnická, ný-
brž i zvyková práva místních zemědělců (např. 
právo na využití obecních pastvin, na přístup 
k vodním zdrojům a na jejich čerpání atp.). Upo-
zornily na to, že v opačném případě by mohly tyto 
investice vyvolat zhoršení existenčních podmínek 
místních malozemědělců, popř. i ztrátu zdrojů ob-
živy jejich rodin. Mohly by vyústit též v omezení 
nabídky potravin na domácím trhu dané země 
a současně s tím i v oslabení potravinové bezpeč-
nosti jejích obyvatel.

7. Zábrany posílení globální potravinové 
bezpečnosti rýsující se v prognostickém 
horizontu

Výsledky inventarizace růstového potenciálu svě-
tového zemědělství vzbuzují dojem, že existují re-
álné předpoklady pro takové navýšení produkce 
potravin, které by umožnilo saturovat též zvýše-
nou poptávku po nich danou nárůstem populace 
naší planety rýsujícím se v období do poloviny to-
hoto století.21 Zároveň však sílí tendence a vlivy, 
které by mohly v tomto časovém horizontu posíle-
ní globální potravinové bezpečnosti podvazovat. 
V odborných kruzích tudíž sílí hlasy, které pouka-
zují na potřebu výskyt takovýchto tendencí a vlivů 
tlumit. V této stati nestačíme postihnout tento jev 

jakožto celek. Pro ilustraci jeho závažnosti zde 
uvádíme alespoň několik příkladů.

Urbanizace a industrializace byla odedávna po-
važována za nevyhnutelný projev úspěšného vy-
zrávání naší civilizace. Ve většině zemí byla tudíž 
nemalá část infrastrukturních investic i bytové 
a průmyslové zástavby realizována na úrodné 
půdě. Docházelo k tomu i tehdy, bylo-li možné 
tyto investice realizovat — pouze s nepatrně zvýše-
nými náklady — na trvale neúrodné půdě. Pod 
tunami betonu tak docházelo a dosud dochází 
k nenávratné ztrátě milionů hektarů orné půdy 
i kvalitního zemědělsky využitelného půdního 
fondu. Že by tato skutečnost mohla v dlouhodo-
bém horizontu působit jakožto jedna ze závaž-
ných zábran zajištění globální potravinové bezpeč-
nosti, však vstupuje do povědomí ekonomické 
veřejnosti jen poznenáhle.

Orgány státní správy většiny hospodářsky vy-
spělých států i některých mladých ekonomik se 
sice pokoušejí v poslední době omezit takovéto 
zábory orné půdy. Většinou jde však pouze o for-
mální, málo účinná opatření (o ukládání pokut za 
vyčlenění daných pozemků ze zemědělského půd-
ního fondu), což je dáno nejen nedoceňováním zá-
važnosti důsledků omezení rozsahu zemědělské-
ho půdního fondu, nýbrž i ekonomickými zájmy 
jeho vlastníků. Jak prognostici zabývající se mož-
ným posílením globální potravinové bezpečnosti, 
tak mnozí ekologové tudíž doporučují radikální 
zpřísnění režimů sloužících k ochraně zeměděl-
sky využitelného půdního fondu. Jsou si ovšem vě-
domi toho, že v hospodářské praxi bude záležet 
hlavně na efektivnosti alternativních investičních 
variant, jakož i na způsobilosti zúčastněných akté-
rů prosadit uplatnění svých zájmů. Dokud se 
ochrana zemědělského půdního fondu nestane 
jednou z priorit hospodářské politiky jednotlivých 
zemí, bude jen stěží možné předejít jeho dalšímu 
úbytku.

20  Viz pramen č. 2.
21  Ze 13 miliard hektarů suchozemského povrchu naší planety pouze 3 miliardy hektarů lze považovat za zemědělsky využitelný 

půdní fond. Prozatím však pouze polovina této rozlohy je využívána pro tento účel.
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Pramen: č. 3

Graf č. 7 » Nárůst výroby biopaliv předvídaný ve vybraných hospodářsky vyspělých státech
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Jako zábrana posílení potravinové bezpečnosti 
světa však může působit též zemědělské využití 
půdního fondu, pakliže neslouží produkci potra-
vin či krmiv. Část tohoto fondu byla sice již v mi-
nulosti využívána k výrobě průmyslových surovin 
(kaučuku, vlny, bavlny a stavebního dřeva). Do-
kud existovaly ve světovém zemědělství rozsáhlé 
nevyužité kapacity, nepodvazovalo to však mož-
nost pokrýt světovou poptávku po potravinách 
a krmivech. Teprve využití nemalé části světové 
produkce obilovin a olejnin jakožto suroviny pro 
výrobu biopaliv vyvolalo dramatický nárůst světo-
vých cen nejen těchto, nýbrž i dalších zeměděl-
ských produktů, jenž se stal jedním z hlavních 
podnětů pro vznik dosud přetrvávající globální po-
travinové krize.22

Takovéto závažné důsledky mělo uplatnění 
státních programů rozvoje biopaliv již v době, kdy 
realizace většiny z nich byla teprve v počátcích.23 
V nadcházejícím pětiletí je však předvídán razant-
ní nárůst kapacity tohoto průmyslu (viz graf č. 7) 
a leckde (v USA a v EU) bylo již rozhodnuto o sil-
ném navýšení jeho produkce též v následných le-
tech. Současně s tím naroste též poptávka tohoto 
průmyslu po obilovinách či olejninách, kterou — 
za situace, kdy k rozšiřování zemědělsky využitel-
ného půdního fondu i ke zvyšování hektarových 
výnosů dochází jen pomalu — lze saturovat pouze 
na úkor potravinářského využití zemědělských 
produktů. Zvýší se tím napětí na příslušných ko-
moditních trzích, jež dříve či později vyústí v další 
nárůst světových cen těchto produktů. To se nedo-
tkne výnosů (zisků) dosažitelných výrobci biopa-
liv, neboť tato výroba bude i perspektivně subven-
cována. Bude to však mít závažné dopady na 
chudší obyvatelstvo světa.

Možnost zabezpečit rozsáhlé státní subvence 
přechodem na výrobu plodin sloužících jako suro-

vina ve výrobě biopaliv vede zemědělce v někte-
rých hospodářsky vyspělých státech již dnes k na-
vyšování produkce těchto plodin na úkor využití 
osevních ploch, které dříve věnovali pěstování ji-
ných zemědělských produktů. V prognostickém 
horizontu se tak rýsuje další navýšení podílu těch-
to plodin na využití zemědělské půdy, a to nejen 
pro předvídaný nárůst objemu výroby biopaliv, ný-
brž i proto, že díky uvedeným subvencím, popř. 
i díky zvýšeným cenám dosažitelným za tyto plo-
diny bude jejich pěstování pro zemědělce výhod-
nější. To bude samozřejmě podvazovat potřebné 
zbytnění produkce potravin, jakož i růst jejich na-
bídky podmiňující pokrytí poptávky rychle rostou-
cí populace naší planety.

Kdyby se podařilo urychleně přejít na výrobu 
biopaliv druhé generace, která by nepoužívala po-
traviny či krmiva jako surovinu, bylo by možné 
zmírnit tento trend. K tomu by však mohlo dojít 
teprve ve druhé polovině tohoto století nejen pro-
to, že vyvinutí a uplatnění nových technologií po-
trvá řadu let, nýbrž i proto, že investoři trvají na 
předchozí amortizaci stávajících výrobních kapa-
cit založených na využití obilovin a olejnin jakožto 
suroviny.

Dramatický nárůst světové ceny ropy utvrdil 
politiky energeticky nesoběstačných států v pře-
svědčení, že je třeba usilovat o oslabení závislosti 
jejich ekonomik na dovozu ropy či zemního plynu. 
Potvrdila se tak účelnost rozvoje výroby biopaliv, 
jemuž je v tomto procesu, jakož i při snižování 
ekologické zátěže generované použitím pohon-
ných hmot vyráběných z ropy, přisuzována důleži-
tá role. Se zřetelem k tomu jsou značné náklady 
spojené se stimulováním rozvoje výroby biopaliv 
a růstu nabídky surovin pro tuto výrobu zřejmě 
považovány za únosné.24 Bude tudíž třeba smířit se 
s tím, že alespoň do poloviny tohoto století bude 

22  Viz Sereghyová, J.: Zvrat ve vývoji světových cen potravin a nová etapa globální potravinové krize. Scientia et Societas, 2011, 
roč. VII, č. 2, s. 80–93.

23  Pouze brazilský etanolový průmysl má delší tradice. V ostatních zemích nastal rozvoj výroby biopaliv teprve v polovině 90. let 
minulého století.

24  Existují značné rozdíly v těchto nákladech. Nejnižší jsou prozatím v Brazílii, neboť ve zdejším etanolovém průmyslu je používá-
na jakožto surovina cukrová třtina, která zde bývá pěstována též na půdách vykazujících suboptimální bonitu.
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nemalá část zemědělsky využitelného půdního 
fondu využívána způsobem, jenž nenapomáhá po-
sílení globální potravinové bezpečnosti.

Očekávání dalšího nárůstu poptávky po potra-
vinách vyvolává v mnohých rozvojových zemích 
již dnes zvýšené úsilí o rozšíření zemědělského 
půdního fondu. Bohužel se tak děje mnohdy za 
cenu omezení jejich zalesnění, což vyvolává znač-
né ekologické škody. Ekologové zdůrazňují, že by 
bylo možné rozšířit zemědělsky využitelnou půdu 

též v zemích, kde by to nemělo takovéto závažně 
důsledky. Ve většině případů by to však bylo mož-
né pouze v odlehlých oblastech, které by bylo tře-
ba se značnými náklady napojit na mezinárodní 
dopravní trasy, pokud by byla snaha přinést zdejší 
zemědělskou produkci na světový trh. Bylo by tře-
ba vybudovat železniční spoje a přístavy a provést 
i další rozsáhlé infrastrukturní investice dříve, než 
by bylo možné zapojit tyto oblasti do mezinárodní 
dělby práce utvářející se ve světovém zemědělství.

Řada ekonomů poukazuje na to, že investičně 
daleko méně náročným řešením by bylo posílení 
regionalizace výroby a užití zemědělských pro-
duktů, zejména pak posílení orientace malozemě-
dělců v rozvojových zemích na zásobení jejich do-
mácího trhu. Znalci tamější tržní situace — jak 
teoretici, tak praktici — se však shodují v názoru, 
že zdejší malozemědělci nemají sebemenší šanci 
obstát v konkurenci s mohutnými exportními or-
ganizacemi a obchodními řetězci zakotvenými 
v hospodářsky vyspělých státech, které s využitím 
rozsáhlých subvencí zemědělské výroby dodávají 
potraviny za ceny, které jsou mnohdy nižší než ná-
klady zdejších malozemědělců.

Ve svých vystoupeních na půdě Světové ob-
chodní organizace i na jiných mezinárodních fó-
rech poukazovali představitelé rozvojových zemí 
již v minulosti na to, že konkurence opírající se 
o systém subvencování zemědělské výroby, jenž je 
i nadále významným nástrojem zemědělské politi-
ky téměř všech hospodářsky vyspělých států,25 vy-
tlačuje zemědělce rozvojových zemí nejen z jejich 
domácího trhu, nýbrž i ze zahraničních odbytišť. 
Nedávno provedené propočty svědčí o tom, že tyto 

subvence, na které vynakládají hospodářsky vy-
spělé státy sumárně přibližně 1 mld. USD denně, 
odpovídají za ztráty exportních výnosů rozvojo-
vých zemí, resp. za omezení jejich zahraničních 
odbytových možností, jejichž rozsah se pohybuje 
okolo 100 mld. USD ročně.

Již počátkem 90. let minulého století vyjádřili 
představitelé řady hospodářsky vyspělých států 
ochotu omezit tento subvenční systém a během 
jednacího kola Světové obchodní organizace z Do-
há tento svůj záměr potvrdili a některá konkrétní 
opatření směřující k tomuto cíli byla tehdy již do-
hodnuta. Bylo to však nejen vstřícné gesto adreso-
vané odpůrcům zemědělských subvencí, nýbrž 
i projev toho, že některé z těchto států jsou na 
omezení zemědělských subvencí samy zaintereso-
vány, neboť představují značnou zátěž pro jejich 
veřejné finance. Jak ukazuje graf č. 8, dochází však 
k odbourávání tohoto systému jen velice pomalu.

Není tomu tak vždy jen proto, že k omezování 
těchto subvencí nebývá dostatečná politická vůle. 
Leckde bývají pro odmítavý postoj k takovýmto 
omezením též objektivní důvody. Postačí, připo-
meneme-li v této souvislosti problémy našich vlast-

Využití nemalé části světové produkce obilovin a olejnin jakožto suroviny pro 
výrobu biopaliv vyvolalo dramatický nárůst světových cen nejen těchto, nýbrž 
i dalších zemědělských produktů, jenž se stal jedním z hlavních podnětů pro 
vznik dosud přetrvávající globální potravinové krize.

25  Pouze vláda Nového Zélandu se rozhodla upustit od systému subvencování své zemědělské výroby.
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ních zemědělců, jimž jsou dnes nabízeny tak níz-
ké výkupní ceny za některé jejich produkty, že 
svými výnosy nejsou s to pokrýt ani své běžné ná-
klady, tzn. že bez subvencí by nepřežili. S takovou-
to situací se potýkají zemědělci též v řadě dalších 
hospodářsky vyspělých států. Nutí je to, aby do-
konce i v konkurenci se zemědělci hospodářsky 
méně vyspělých zemí uplatňovali všechny své 
komparativní výhody včetně těch, které využívají 
systém zemědělských subvencí. Dalo by se očeká-
vat, že v konkurenci se zemědělci hospodářsky 
méně vyspělých zemí by jim měla vystačit jejich 
vlastní konkurenceschopnost, neboť ve výrobě 
produktů mírného pásma bývá jejich produktivita 
podstatně — leckde až násobně — vyšší než pro-
duktivita zemědělců rozvojových zemí. Důvody, 
proč tomu tak není, je třeba objasnit a příčinné 

souvislosti stojící v pozadí tohoto paradoxu je tře-
ba eliminovat. Dokud se tak nestane, budeme mu-
set vycházet z povědomí toho, že uplatňování ze-
mědělských subvencí v současné podobě bude 
podvazovat růst produkce potravin právě v těch re-
gionech rozvojového světa, kde existují velice příz-
nivé předpoklady pro její navýšení, a že se tak sta-
ne v době, kdy růst této produkce získává klíčovou 
důležitost pro nasycení světové populace.

Existuje množství dalších zábran plnějšího či 
účinnějšího využití ohromného výrobního poten-
ciálu světového zemědělství pro posílení globální 
potravinové bezpečnosti. Uvedli jsme zde odkazy 
na výše uvedené tři příklady ve snaze vnést do po-
vědomí čtenářů, že ani sebevelkorysejší podpora 
rozvoje zemědělství rozvojových zemí, ani uplat-
nění vysoce účinných nových technologií nemůže 

Pramen: č. 5

Graf č. 8 » Podíl zemědělských subvencí na hrubých výnosech zemědělců ve vybraných státech v letech 
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samo o sobě zajistit potravinovou bezpečnost po-
pulace naší planety, pokud se připustí, aby vzrůs-
tající část zemědělsky využitelného půdního fon-
du byla využívána pro jiné účely, než je produkce 
potravin.

8. Podmínky realizace 
optimistického scénáře

Nezávisle na zvýšeném výskytu a rozsahu přírod-
ních katastrof,26 jež lze pozorovat v poslední době, 
zastávají pracovníci FAO i dalších renomovaných 
výzkumných pracovišť i nadále názor, že lze navý-
šit světovou produkci potravin natolik, že to umož-

ní uživit zvýšený počet obyvatel naší planety rýsu-
jící se v období do roku 2050. Zdůrazňují však, že 
to je podmíněno splněním řady velice náročných 
podmínek — počínaje výrazným rozšířením rozsa-
hu obhospodařovaného zemědělského půdního 
fondu, přes podstatné navýšení investic do země-
dělství a zemědělské infrastruktury rozvojových 
zemí i jiných mladých ekonomik,27 až po radikální 
nárůst efektivnosti zdejší produkce potravin (a kr-
miv). Poukazují na to, že v zemědělství většiny 
těchto zemí dosud existují nemalé rezervy umož-
ňující navýšit objem produkce, které lze mobilizo-
vat buď vylepšením zdejších podmínek hospoda-
ření (např. rozšířením zavodňovacích systémů, 

Tabulka č. 2 » Nejvýznamnější světoví vývozci potravin (roční průměry v období 2000–2004, bez ob-

chodu mezi členskými státy EU)

Export potravin
(v mld. USD)

Podíl na světovém exportu 
potravin (v %)

EU-15 61,78 18,68

USA 60,18 18,19

Brazílie 18,88 5,49

Kanada 17,72 5,36

Austrálie 16,16 4,89

Čína 14,00 4,23

Argentina 12,54 3,79

Mexiko 8,36 2,53

Nový Zéland 8,05 2,43

Malajsie 7,45 2,25

Thajsko 7,38 2,23

Indie 5,80 1,75

Indonésie 5,27 1,59

Turecko 4,15 1,25

Celkem 247,02 74,67

Pramen: č. 6

26  Viz lesní požáry nebývalých rozměrů, které se vyskytly minulý rok v západním Rusku a letos v řadě jižanských regionů USA, nebo 
ohromný rozsah záplav, které v roce 2010 postihly australský Queensland. I sucha, která v minulé zemědělské sezóně postihla 
řadu latinskoamerických zemí, převyšovala zde obvyklá měřítka a devastace, kterou vyvolalo letošní japonské tsunami, je po-
važována za nejhorší přírodní katastrofu dosud zaznamenanou v této zemi.

27  Viz Investing in Food Security. FAO, U. N., Rome, 2010.
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odkyselením půdy atp.), nebo uplatněním efektiv-
nějších pěstitelských či kultivačních metod, že ze-
jména finanční a technická pomoc poskytovaná 
zdejším malozemědělcům by přitom mohla sehrát 
důležitou roli.

Nejde však o jednorázová opatření, nýbrž o ta-
ková, která bude třeba uplatňovat po řadu let, dří-
ve než se projeví jejich účinky. Z toho se vyvozuje, 
že minimálně po dobu dalších dvou desetiletí se 
zachovají v hrubých rysech současné podíly jed-
notlivých zemí a regionů na světovém exportu po-
travin a krmiv, že — pouze s výjimkou rýže, tropic-
kých plodin a pochutin — bude zvýšení jejich 
celosvětové exportní nabídky stále ještě silně zá-
vislé na vývoji zemědělských kapacit hospodářsky 
vyspělých států a největších nově industrializova-
ných zemí.

V delším časovém horizontu však sehrají i ostat-
ní rozvojové země a mladé ekonomiky stále důle-
žitější roli při pokrytí rychle narůstající světové po-
ptávky po potravinách a krmivech. To je dáno 
nejen možností podstatného navýšení zdejších 
hektarových výnosů, nýbrž i tím, že pouze zde lze 
rozšiřovat zemědělský půdní fond, zatímco v hos-
podářsky vyspělých státech jsou tyto možnosti již 
z valné části vyčerpány. Přitom je třeba brát v úva-
hu to, že rozšiřování tohoto půdního fondu bude 
v následných čtyřech desetiletích daleko obtížněj-
ší než v minulosti, neboť do hry vstupují i klima-
tické změny navozené oteplováním planety. Ty 
mohou způsobit, že úspěchy dosažené v jednom 
regionu mohou být negovány ztrátami půdního 
fondu či omezením jeho výnosnosti navozeným 
nepříznivým vývojem vodohospodářských či kli-
matických podmínek v jiném regionu.

Tato skutečnost, jakož i dramatický nárůst svě-
tové poptávky po potravinách a krmivech rýsující 
se v dlouhodobém horizontu, a v neposlední řadě 
také možnost využít zemědělskou půdu lukrativ-
něji při výrobě nepotravinářských produktů vyústí 

též v markantní zvýšení ceny orné půdy. Zvýší se 
též investiční náklady spojené se zpřístupněním 
zdrojů sladkých vod i s uplatňováním ekologicky 
šetrnějších metod zúrodňování půdy. Je třeba po-
čítat též se zvýšenými náklady spojenými s uplat-
ňováním nových vysoce efektivních agrotechnolo-
gií, jakož i s dalšími vlivy, které vynesou celkové 
náklady jak rostlinné, tak živočišné výroby perma-
nentně na zvýšenou úroveň. Nelze očekávat, že se 
toto dramatické a nevratné zvýšení nákladů nepro-
mítne do trvalého zvýšení světových cen zeměděl-
ských produktů.

Dosud byly analyzovány a komentovány hlavně 
závažné dopady, které mělo radikální zdražení po-
travin (zaznamenané v uplynulých čtyřech letech) 
na chudou populaci. Dnes se však ozývají zejména 
v akademických kruzích hlasy, které označují zvý-
šení cen zemědělských produktů na úroveň, která 
by jejich výrobcům zaručovala nejen plné pokrytí 
jejich nákladů, nýbrž i ziskovou marži srovnatel-
nou s tou, kterou lze zabezpečit podnikáním v ji-
ných obdobně náročných oborech, za další — pří-
mo klíčový — předpoklad pro zajištění globální 
potravinové bezpečnosti. Zdůrazňují, že pouze 
tehdy, projeví-li se výroba zemědělských produktů 
jako výnosné podnikání,28 lze očekávat zvýšený 
příliv kapitálu do tohoto oboru i vytvoření dalších 
podmínek pro žádoucí nárůst jeho produkce. A to 
je údajně podmíněno zachováním zvýšené hladiny 
světových cen zemědělských produktů a perspek-
tivně i jejím dalším navýšením (bude-li to vyžado-
vat další nárůst nákladů či další zvýšení ziskové 
marže dosažitelné v alternativních oblastech pod-
nikání).

Protagonisté této koncepce figurují i nadále 
mezi sociology a politiky volajícími po umírnění 
dopadů zdražování potravin zejména na tu část po-
pulace naší planety, jejíž příjmy nedosahují ani 
tzv. existenčního minima. Zdůrazňují však, že 
toho nelze dosáhnout tím, že by se zastavil růst 

28  V této argumentaci se zřejmě abstrahuje od skutečnosti, že miliony obyvatel rozvojových zemí jsou zemědělci hlavně proto, 
aby uživili své rodiny, protože nemají jinou výdělečnou možnost. Tito zemědělci se zpravidla spokojí s tím, že jejich úroda jim 
umožní pokrýt jejich výrobní náklady a potřebu potravin jejich rodin a ponechá dostatek osiva pro zabezpečení další sklizně.
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cen potravin, tj. nevratný proces daný zvyšováním 
nákladů a růstem poptávky po zemědělských pro-
duktech, nýbrž pouze tím, že tímto procesem nej-
více postižené obyvatelstvo dosáhne zvýšení svých 
příjmů, že se o to zasadí též vlády a mezinárodní 

organizace, že o to bude usilovat celá mezinárodní 
komunita. Jde o to posílit kupní sílu zbytnělé po-
pulace naší planety, jejíž potřebu potravin bude 
třeba pokrýt již v polovině tohoto století.
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ABSTRACT
The population of our planet had been increasing rapidly already in the past. But up to the end of the past 
century the production of food was increasing even faster, so that there was abundant food available. Only 
the dramatic increase of price levels of food, which is occurred in the past three years, was signalizing that 
tensions on commodity markets were increasing, that food security was an issue which requires increased 
attention — mainly because of the anticipated increase of the population of our planet. In this article we are 
describing actions which international organisations proposed in order to ensure global food security in this 
time-horizon and we are also quoting opinions of forecasters concerning the feasibility to achieve this goal. 
We are also describing technical and technological preconditions for increasing the basic preconditions for 
this, i.e. the possibility to make more water and arable land available. We are presenting also a few exam-
ples of policy measures and corporate strategies which are counterproductive in this respect, i.e. which al-
ready are or might prevent global food security to improve in the course of the next four decades.
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Globalizace potravinového řetězce a obchodu s po-
travinami vykazuje rostoucí trendy a globální po-
vahu tak získávají i rizika bezpečnosti dovážených 
i vyvážených potravin. Potravinové produkty, kte-
ré vstupují v současné době na vnitřní trh EU, po-
cházejí vlastně z celého světa. Existují tedy i rizika 
spojená se zavlečením nových nebezpečí do EU 
a jejích členských států, ale i s opětovným zavleče-
ním těch nebezpečí, která již byla řešena, např. ne-
moc BSE. K problémům s porušováním zdravotní 
nezávadnosti potravin však může docházet i v rám-
ci samotné EU a jejích členských států. To, co mohl 
být v minulosti regionální nebo jen vnitrostátní 
problém, se může nyní rychle stát celoevropským 
nebo dokonce globálním problémem, pokud 
vznikne zdravotní závadnost v rozsáhle obchodo-
vané nebo používané potravině nebo její složce. 
Proto orgány EU věnují rostoucí pozornost bezpeč-
nosti a kvalitě potravin a s tím spojené výměně in-
formací z širokého okruhu zdrojů o možných rizi-
cích a systémům jejich hodnocení, aby mohla být 
přijata vhodná a účinná opatření pro ochranu spo-
třebitelů.

Průvodním jevem tohoto vývoje se stává růst 
potravinové legislativy. V EU se pro soubor práv-
ních předpisů seskupovaných pro potřeby praxe 
v této oblasti používá označení potravinové právo 
(obdobně jako se hovoří o spotřebitelském právu, 
dopravním právu, zemědělském právu, energetic-
kém právu, daňovém právu apod.). Nicméně toto 
označení neodpovídá našemu vžitému vědeckému 

členění práva na právní odvětví ve vazbě na právo 
soukromé a právo veřejné (komunitární právo ne-
rozlišuje mezi veřejným právem a soukromým prá-
vem). Potravinové právo je souborem právních 
předpisů, které upravují vybrané aspekty zajištění 
bezpečnosti a kvality výroby potravin a jejich uvá-
dění do oběhu, tedy v tomto smyslu stanoví povin-
nosti podnikatelů jako výrobců, dovozců, přeprav-
ců a prodejců potravin včetně jejich povinností při 
balení, značení, skladování a dalších činnostech 
těsně souvisejících s výrobou a prodejem potravin. 
Těmito úpravami jsou tak pokryty všechny články 
potravinového řetězce. Součástí těchto úprav je 
rovněž úprava státního dozoru nad dodržováním 
příslušných ustanovení a sankcí za jejich poruše-
ní. Důležitou skutečností pak je, že tyto právní 
předpisy jsou založeny na analýze rizik, která se 
opírá o vědeckou argumentaci. Potravinové právo 
jako soubor předpisů v dané předmětné oblasti je 
ostatně již obvyklou součástí právních řádů vyspě-
lých zemí.

Na pozici potravinového práva lze také pohlížet 
z hlediska jeho vazeb se spotřebitelským právem. 
Tyto vazby jsou poměrně těsné, zejména s ohle-
dem na principy zajištění zdravotní nezávadnosti 
potravin pro jejich spotřebitele a ochrany spotřebi-
tele před nekvalitními potravinami. O potravino-
vém právu by tak bylo možno v jisté míře hovořit 
i jako o subsystému spotřebitelského práva.

*
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1. Historická tradice právních předpisů 
v oblasti potravin

Právní úpravy na úrovni státu týkající se výroby 
a oběhu potravin mají velmi dlouhou historii. Na-
příklad již ve starověku v městském státu Aténách 
bylo dohlíženo na výrobu piva a vína z hlediska 
její čistoty a poctivosti. Římané měli dokonce dob-
ře organizovaný systém kontroly potravin, který 
měl chránit spotřebitele před podvodníky a špat-
nými výrobky. Ve středověku byly v některých 
zemích schvalovány zákony týkající se kvality 
a bezpečnosti v té době nejvíce produkovaných 
a spotřebovávaných potravin (např. chleba, sýrů, 
vajec, uzenářských výrobků, piva či vína). S ucele-
nými legislativními počiny v oblasti výroby a obě-
hu potravin, které zahrnují i systémy kontroly 
potravin, se pak setkáváme ve druhé polovině 
19. století. Právní předpisy, které byly vydávány 
v té době, byly především určeny k tomu, aby brá-
nily snahám o falšování potravinových výrobků 
(jejich padělání, pančování apod.) a chránily spo-
třebitele před podvodníky.

Významnou úlohu začala při tomto úsilí již 
v tomto období sehrávat rychle se rozvíjející potra-
vinová chemie, která umožnila na základě chemic-
kých parametrů jednotlivých potravinových složek 
posoudit „čistotu“ potravin a zajistit jejich lepší 
uchování a udržitelnost. Nicméně na druhé straně 
rozvoj chemie vyvolal i opačné problémy. Průmys-
lově vyráběné chemikálie byly využívány stále více 
například nejen k potřebné konzervaci potravin, 
ale i k jejich nepřiměřenému barvení nebo také 
k zakrývání jejich skutečné přirozené povahy. Za 
falšování potravinových výrobků tak začalo být po-
važováno i nelegální užívání škodlivých chemic-
kých látek v potravinách. Tento příklad je vlastně 
též ukázkou pozitivních a negativních dopadů ino-
vačních aktivit.

Na našem území první celistvý legislativní po-
čin v oblasti potravin představoval Codex alimen-
tarius austriacus z konce 19. století. Tento kodex, 
který byl tvořen souborem právních norem upra-
vujících výrobu a oběh potravin, byl recipován 

Československou republikou spolu s řadou dalších 
právních předpisů z Rakouska-Uherska a platil až 
do roku 1937, kdy byl nahrazen novým Potravino-
vým kodexem československým. Po roce 1948 byl 
tento kodex nahrazen souborem československých 
státních norem, jejichž problémem bylo mimo jiné 
to, že nebyly mezinárodně uznávány. Ve druhé po-
lovině osmdesátých let, v období tzv. přestavby, se 
však objevila myšlenka znovu vytvořit zákonný 
předpis o potravinách, který dlouhá léta absento-
val, a na jeho projektu začaly dokonce i určité prá-
ce. Po listopadu 1989 byly ale tyto záměry odsunu-
ty s ohledem na stanovené jiné priority na čas do 
pozadí.

Nové stimuly pro vytvoření potřebné zákonné 
úpravy přinesly pak především dvě skutečnosti. 
Tou první bylo zrušení oborových norem a prohlá-
šení státních norem od 1. 1. 1995 za nezávazné (až 
na malé výjimky), a to i v souvislosti s rozvíjením 
jednotného evropského trhu, k němuž mělo při-
spět též odstraňování technických překážek ob-
chodu vytvářených různými normami a odlišnými 
národními předpisy. Druhou skutečností bylo to, 
že orgány EU se začaly zabývat též vytvářením ev-
ropského potravinového práva v kontextu pravidel 
přijímaných mezinárodními organizacemi pro fun-
gování světového obchodu s potravinami se zřete-
lem k ochraně spotřebitele a jeho zdraví. Potřeba 
vytvářet předpoklady pro přijetí České republiky 
za člena EU a nutnost respektování stávajících pra-
videl na potravinových trzích ve světě obrátila po-
zornost i v naší legislativě do této oblasti právní 
úpravy. Výsledkem se stal zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, na kte-
rý navázaly další zákonné právní předpisy s méně 
obecným předmětem právní úpravy, ale především 
celá řada vyhlášek přijatých k provedení zákona 
o potravinách, z nichž objemově nejrozsáhlejší 
byla v té době vyhláška o chemických požadavcích 
na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů po-
travin a potravinových surovin.
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2. Evropské potravinové právo

Harmonizace s evropským potravinovým právem 
byla v České republice dosažena ještě před jejím 
samotným vstupem do EU. Po roce 2004 dochází 
k dalšímu vývoji a zejména rozšíření potravinové 
legislativy na komunitární úrovni a Česká republi-
ka tak musí reagovat na stále rostoucí požadavky 
zvyšujícího se počtu směrnic a nařízení potravino-
vého práva EU, a to i přes rozhodnutí Evropské ko-
mise o revizi komunitární legislativy s cílem jejího 
zjednodušení. Platná česká zákonná úprava v ob-
lasti potravin odkazuje na přijatých 42 nařízení 
(Regulation), která jsou přímo použitelnými před-
pisy ve všech členských státech EU, a 12 směrnic 
(Directive), které jsou předpisy se stanovenými 
cíli, jichž má být dosaženo a které by měly být ve 
stanoveném čase transponovány do národních 
právních předpisů. Pokud jde celkově o právní 
předpisy EU související s potravinovým právem, 
objevují se v posledních letech stále nová nařízení 
i směrnice, i když v řadě případů jde spíše o změ-
ny stávajících předpisů. Jen za období od ledna do 
září 2011 byly takto přijaty orgány EU a publiková-
ny v Úředním věstníku EU desítky směrnic, ale 
také nařízení, které se týkají různých účinných lá-
tek, barviv, použitých materiálů apod. v souvislos-
ti s potravinami. Zvyšuje se i počet rozhodnutí 
(Decission).

Nařízení a směrnice EU mají zajistit bezpeč-
nost celého potravinového řetězce počínaje od ze-
mědělských výrobců. Od zemědělských výrobců je 
požadováno dodržování bezpečnostních norem, 
v tomto směru existuje řada předpisů týkajících se 
požadavků na dodržování hygieny, aby byla zaru-
čena biologická bezpečnost potravin (absence virů 
a bakterií). Pro zpracovatelský průmysl jsou napří-
klad stanoveny požadavky na minimální množství 
potravinových přísad terminologicky označova-
ných jako přídatné látky a členěných do dvaceti 
pěti skupin (barviva, konzervační činidla, antioxi-
danty apod.). V případě, že byla přídatná látka 
schválena EU, což znamená, že bylo provedeno její 
kompletní hodnocení Evropským úřadem pro bez-

pečnost potravin, získává označení E. Za písme-
nem E se pak uvádějí číselné kódy označující pří-
slušnou skupinu přídatných látek (100 barviva, 
200 konzervační činidla, 300 antioxidanty atd.). 
Stejný číselný kód se používá vlastně na celém svě-
tě a musí být pro orientaci spotřebitele uveden na 
obalu výrobku. Na základě chybějících údajů pak 
může spotřebitel v členských státech EU identifi-
kovat potraviny, které zatím nevyhovují evrop-
ským předpisům a pocházejí z výrob nesplňujících 
dosud normy EU. Odpovědnost za kontrolu potra-
vin mají příslušné potravinové, hygienické a veteri-
nární úřady členských států EU.

Základním předpisem v oblasti evropského po-
travinového práva je nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 
2002, které znamenalo zlomovou změnu v oblasti 
evropského potravinového práva [1]. Tímto naří-
zením byly stanoveny obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřízen Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a stanoveny postupy týkající 
se bezpečnosti potravin. Celkově v něm byla práv-
ně zakotvena koncepce „z farmy na stůl“, což zna-
mená rozšíření povinností vyplývajících z ustano-
vení potravinového práva na všechny účastníky 
výroby a obchodu s potravinami. Ostatně v potra-
vinovém řetězci je nutno vzít v úvahu vzájemně 
sdílenou odpovědnost jeho účastníků ve vztahu ke 
konečnému spotřebiteli i navzájem mezi sebou. 
Prodejci se musí spoléhat na přepravce a výrobce 
potravin, výrobci na dodavatele surovin a ti na pr-
vovýrobce, přepravce apod., což zakládá poměrně 
členitý a bohatý systém vztahů, jehož pojítkem 
však musí být zajištění bezpečnosti a zdravotní ne-
závadnosti potravin. Pro potravinářský podnik pro-
to byla v uvedeném nařízení jasně stanovena po-
vinnost uvádět na trh pouze zdravotně nezávadné 
potravinové výrobky. Přijímaná opatření musí být 
pak založena na analýze rizika. Z tohoto nařízení 
vychází i systém rychlého varování a systém krizo-
vého řízení při mimořádných událostech.

V návaznosti na výše uvedené nařízení byl pak 
přijat například tzv. „hygienický balíček“, který 
tvoří čtyři nařízení týkající se hygieny potravin 
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a příslušných úředních kontrol (nařízení o hygie-
ně potravin, o specifických hygienických předpi-
sech pro potraviny živočišného původu, o specific-
kých pravidlech pro organizaci úředních kontrol 
výrobků živočišného původu určených k lidské 
spotřebě a o úředních kontrolách za účelem ověřo-
vání, zda jsou dodržovány právní předpisy o krmi-
vech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínkách zvířat). V naříze-
ní č. 852/2004, o hygieně potravin jako komunitár-
ním horizontálním právním předpisu, který stano-
ví obecné hygienické požadavky a společné zásady 
pro všechny stupně výroby a distribuce potravin, 
se již také plně odráží snaha o tvorbu právní úpra-
vy pokrývající celý potravinový řetězec [2]. Nicmé-
ně v právních předpisech EU se podle stávajícího 
přístupu vymezují jen minimální hygienické poža-
davky a jejich konkrétní dodržování je pak pone-
cháno na samotných provozovatelích potravinář-
ských podniků.

Všem provozovatelům potravinářských podni-
ků (výrobcům i obchodníkům) a také stravovacích 
služeb se však k zajištění zdravotní nezávadnosti 
potravin ukládá povinnost zavést tzv. systém kri-
tických bodů, který vychází ze systému HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points) nava-
zujícího na Codex Alimentarius mezinárodních 
organizací FAO a WHO.1 Při aplikaci systému 
HACCP, resp. systému kritických bodů se vychází 
z toho, že v potravinovém řetězci existují různá bi-
ologická, fyzikální a chemická nebezpečí pro zdra-
votní nezávadnost potravin, přičemž jsou určité 
technologické úseky, postupy či operace ve výro-
bě, distribuci a prodeji potravin, v nichž mohou 
být tato nebezpečí nejvyšší pro ohrožení zdravotní 
nezávadnosti potravinového výrobku. Tyto techno-
logické úseky, postupy a operace jsou chápány 
jako kritické body, pro něž jsou stanoveny tzv. kri-

tické meze se svými znaky a hodnotami (např. ma-
ximální nebo minimální přípustná teplota), které 
musí být sledovány, zaznamenávány a jsou také 
kontrolovány. Pro jednotlivé druhy potravinových 
výrobků jsou pak stanoveny kritické body samo-
statně. V české legislativě se používá termín „sys-
tém kritických bodů“.

Z hlediska uplatňování kritických bodů stojí za 
pozornost v nařízení č. 852/2004, o hygieně potra-
vin zdůrazňovaný princip flexibility. Tento princip 
se vztahuje například na podmínky činnosti ma-
lých podniků, pro které může být zavedení sys-
tému HACCP v plném rozsahu a uchovávání do-
kumentů podle stanovených požadavků značně 
nákladnou záležitostí. Princip flexibility se též 
uznává v případech, kdy je obtížné identifikovat 
a monitorovat kritické kontrolní body a tento pro-
blém lze kompenzovat správnou hygienickou pra-
xí nebo jde o výrobu potravin, při které se používa-
jí tradiční ověřené postupy. Nepovažuje se také za 
nezbytné vždy určit limit vyjádřený číselnou hod-
notou. Rovněž se tento princip flexibility aplikuje 
s ohledem na složitější zeměpisné podmínky a ta-
ké ve vztahu k prvovýrobě.

Z celé evropské potravinové legislativy může-
me pak vyvodit pro provozovatele výroby a obcho-
du s potravinami tyto klíčové povinnosti: uvádění 
na trh zdravotně nezávadných potravin, odpověd-
nost za bezpečnost potravin při jejich výrobě, do-
pravě, skladování a prodeji, zajištění transparent-
nosti (neprodlené informování kompetentních 
orgánů v případě podezření na závadnost potra-
vin), rychlá reakce v naléhavých případech (oka-
mžité stažení potraviny při podezření na její zdra-
votní závadnost), schopnost identifikovat rychle 
jakékoli dodávky či zásilky, identifikace a pravi-
delné sledování a kontrola kritických bodů v je-
jich procesech jako preventivní opatření a spolu-

1  Systém HACCP byl vyvinut v 60. letech v USA pro NASA s cílem zajistit pro kosmonauty výrobu maximálně bezpečných potra-
vin. V potravinářském průmyslu se začal postupně rozšiřovat v 70. a 80. letech a širšího využití v něm dosáhl po jeho doporu-
čení ICMSF (Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin) pro kontrolu mikrobiologických rizik při výrobě po-
travin. Systém se postupně rozšířil z USA do Kanady, Austrálie a později i do Evropy. Celosvětového uznání dosáhl systém 
HACCP po zasedání komise pro Codex Alimentarius mezinárodních organizací FAO a WHO, které se konalo v roce 1993. V tém-
že roce byla přijata i v rámci EU příslušná směrnice, upravující využití systému HACCP. Nařízení č. 852/2004, o hygieně potra-
vin s účinností od 1. 1. 2006 nahradilo zmíněnou směrnici.
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práce s kompetentními orgány se záměrem snížení 
rizik.

Významným institucionálním opatřením na 
podporu tvorby potravinové legislativy bylo v roce 
2002 zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost po-
travin (European Food Safety Authority — EFSA) 
jako určité reakce na potravinové krize koncem 
90. let. Úkolem EFSA je zajišťovat unijním orgá-
nům a členským státům EU na politické vůli nezá-
vislá a vědecky podložená stanoviska (poraden-
ství) ve všech oblastech s vlivem na bezpečnost 
potravin a krmiv. EFSA sbírá a analyzuje vědecká 
data, rozpoznává a hodnotí vznikající rizika pro 
bezpečnost potravin a krmiv a poskytuje tato hod-
nocení příslušným orgánům EU. Spolupracuje při 
tom s národními orgány a svá zjištění konzultuje 
i se zájmovými skupinami. Za pozornost stojí, že 
ve srovnání s jinými oblastmi evropské politiky 
a legislativy právě u potravinové politiky a legisla-
tivy dochází k silnějším vazbám se sférou vědy. 
Mnoho z aktivit EFSA má tak dopad na regulaci 
v oblasti potravin, kterou EU uplatňuje na vnitřním 
trhu. Samotné hodnocení rizika je přitom odděle-
no od řízení rizika. Rostoucí pozornost úloze EFSA 
by bylo možno odvodit i z některých údajů o vývo-
ji jeho finančního a personálního zabezpečení ze 
strany unijních orgánů (v roce 2003 měl tento úřad 
56 zaměstnanců a v roce 2013 se má jejich počet 
zvýšit na téměř 500, rozpočet dosahující v roce 
2003 výše 12,6 milionu eur by měl dosahovat v ro-
ce 2013 zhruba 80 mil. eur) [3].

3. Zákonná úprava v oblasti potravin 
v České republice

Zákonná úprava v oblasti potravin v České republi-
ce je obsažena v zákoně č. 110/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o potravi-
nách) a představuje poměrně komplexní úpravu 
celého procesu výroby a oběhu potravin, který za-
číná výrobou rostlinných, živočišných a dalších 
surovin potřebných pro potravinářský produkt, po-
kračuje jejich zpracováním do finálního produktu 
a dále celým distribučním řetězcem, kterým pro-

cházejí potraviny po jejich umístění na trhu až ke 
konečnému spotřebiteli [4]. Jeho komplexnost se 
tedy projevuje v pokrytí subjektů zúčastněných 
v celém produkčním řetězci potravin až ke koneč-
nému spotřebiteli a jejich vztahů, a to včetně úlo-
hy orgánů státního dozoru při dodržování povin-
ností vyplývajících ze zákona, a také v zahrnutí 
potravin jak rostlinného, tak živočišného původu. 
Principy, ze kterých má vycházet tato zákonná 
úprava, spočívají především v zajištění zdravotní 
nezávadnosti potravin pro jejich spotřebitele, zvy-
šování kvality potravin, ochraně spotřebitele před 
nekvalitními potravinami, zejména před zdravotně 
škodlivými potravinami, a z hlediska národních 
zájmů i v tvorbě lepších předpokladů pro prosazo-
vání českých výrobků na evropském potravinovém 
trhu a dalších zahraničních trzích.

Nicméně při samotné tvorbě této zákonné úpra-
vy, při níž se už přihlíželo též k harmonizaci s prá-
vem EU, vznikla z hlediska jejího předmětu i urči-
tá nelogičnost [5]. Do zákonné úpravy byly vedle 
potravin zahrnuty i tabákové výrobky. V případě 
spotřeby potravin jde o přirozeně nezbytnou po-
třebu pro udržení života a zdraví člověka. Naopak 
v případě tabákových výrobků jde o rozhodně 
zbytnou potřebu a — jak je známo (i s ohledem na 
dosažené vědecké poznatky) — zdravotně škodli-
vou. Společná úprava těchto dvou rozdílných sku-
pin produktů, a navíc někdy i shodná, narušuje 
jednotu výchozích principů, zejména pokud se 
jedná o zajištění zdravotní nezávadnosti přísluš-
ných produktů pro spotřebitele. Situaci nevyřešily 
ani uskutečněné novelizace zákona provedenými 
formulačními změnami v § 3 zákona (např. vypuš-
tění formulace „dodržovat požadavky na zdravotní 
nezávadnost“) ve vazbě na stanovené povinnosti 
podnikatelů výrobců tabákových výrobků v § 12 
zákona. Stejně tak daný problém plně neřeší vý-
klad, že v procesu výroby, balení, skladování a pro-
deje tabákových výrobků jsou stanoveny povin-
nosti, na základě jejichž plnění by se neměla 
zvyšovat zdravotní závadnost tabákových výrobků 
pro člověka nad určitou míru danou samotnou po-
vahou tabáku. Poukazuje se i na některé názory 
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v procesu tvorby koncepce evropského potravino-
vého práva, které spočívají v rozlišování potravino-
vého práva v užším a širším slova smyslu. V širším 
pojetí potravinového práva se zařazení právní úpra-
vy tabákových výrobků zdůvodňuje tím, že i v tom-
to případě, stejně jako u potravin, jde o spotřebu 
člověkem, a tedy o bezprostřední kontakt s lid-
ským organismem, a proto je nutno snižovat jejich 
možnou další škodlivost. V tomto pojetí by pak ale 
bylo možno začlenit do potravinového práva na-
příklad i oblast léčiv, kde při závadné výrobě může 
být ohroženo v konečném důsledku zdraví člově-
ka. Celkově se ukazuje — i s ohledem na výše uve-
dené skutečnosti a argumenty — že z pohledu vy-
tváření konzistentní úpravy de lege ferenda by bylo 
zřejmě vhodné oddělit právní úpravu v oblasti po-
travin od právní úpravy tabákových produktů.

Definice základních pojmů v zákoně jsou v pod-
statě v souladu s definicemi používanými v komu-
nitárním právu i v Codexu Alimentarius přijatém 
mezinárodními organizacemi FAO a WHO při 
OSN. Ve srovnání s jinými zákonnými úpravami se 
jedná o poměrně rozsáhlý soubor vymezených zá-
kladních pojmů. V platné právní úpravě jejich po-
čet dosáhl až 23. V první řadě v § 2 odst. a) stano-
ví zákon, že potravinami se rozumí „látky určené 
ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upra-
veném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva 
nebo psychotropní látky; za potravinu podle toho-
to zákona se považují i přídatné látky, látky po-
mocné a látky určené k aromatizaci, které jsou ur-
čeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace“. 
Zákon tedy definuje pojem potravina poměrně ši-
roce. Zvlášť v uvedeném paragrafu vymezuje pak 
potraviny živočišného původu jako potraviny, je-
jichž hlavní surovinou při výrobě jsou suroviny ži-
vočišného původu, jimiž jsou podle § 2 odst. e) zá-
kona „…všechny části těl zvířat, ptáků, zvěře, 
mořských a sladkovodních živočichů, mléko, vejce 
a včelí produkty“. Použití v dikci zákona slova 
všechny bez dalších bližších specifikací může však 
být často zavádějící. V daném případě surovin ži-
vočišného původu bez jejich specifikace ve smyslu 
použitelnosti pro výrobu potravin by se tak mohla 

do nich vlastně zahrnovat i srst zvířat, šupiny ryb, 
včelí vosk apod., což jistě neměl zákonodárce 
v úmyslu [5].

V kontextu ochrany spotřebitele a zdraví je ros-
toucí pozornost orgánů EU věnována v posledních 
letech v oblasti potravin přídatným látkám, látkám 
určeným k aromatizaci potravin a pomocným lát-
kám, a to právě z hlediska přípustnosti jejich škod-
livých prvků. Nehledě na to, zejména různé pří-
datné látky ve zkratce označované jako „éčka“ 
v potravinách se v současné době stávají v médiích 
a široké veřejnosti symbolem hrozeb pro zdravý 
život. Přispívají k tomu i často protikladné názory 
odborníků.

Za přídatné látky jsou podle českého zákona 
o potravinách — § 2 odst. j) — považovány „látky 
bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se 
zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravi-
na, ani jako charakteristická potravní přísada a při-
dávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě 
nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší 
produkty stávají nebo mohou stát součástí potra-
viny“. Konkrétně jde např. o antioxidanty, barvi-
va, konzervanty, náhradní sladidla, látky chuťové 
a povzbuzující, zahušťovadla, stabilizátory, emul-
gátory a další, jejichž použití je technologicky zdů-
vodňováno potřebou konzervace, povrchové úpra-
vy, povzbuzujících chuťových účinků apod.

Seznam potravinářských přídatných látek (adi-
tiv) povolených v České republice je velmi dlouhý 
a zahrnuje látky pod číselnými kódy E100 až 
E1520. Nicméně i přes stanovené limity těchto lá-
tek v potravinách a označená hodnocení jejich 
bezpečnosti poukazují některé studie na příklady 
„éček“, která nejsou i tak bezpečná [6]. Avšak exis-
tuje také nepříliš početná skupina potravin, u nichž 
je vůbec zakázáno použití přídatných látek (např. 
med, máslo, mléko, káva, nearomatizovaný čaj, 
cukr, těstoviny, minerální vody apod.). Přesto se 
u některých výrobců setkáváme s porušováním to-
hoto zákazu. U některých potravin (např. čokolá-
da, kakao, chléb, džemy, kojenecká výživa apod.) 
lze používat jen vybrané povolené přídatné látky. 
V České republice existuje rovněž seznam asi 140 
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přídatných látek, které jsou zakázané [7]. Celkově 
jde tedy o velmi obsáhlou oblast látek souvisejí-
cích se současnou produkcí potravin, přičemž pro-
hloubení poznatků o jejich případných účincích 
a dopadu na lidský organismus závisí i na dalším 
rozvoji poznání v oblasti přírodních a lékařských 
věd. Ten je ovšem provázen i častými názorovými 
neshodami odborníků, z nichž někteří bývají zá-
jmově propojeni s potravinovými producenty. 
V tom, jaká skutečná rizika pro zdraví mohou pří-
slušné přídatné látky tedy znamenat, se běžní spo-
třebitelé mohou — navíc často pod masivním tla-
kem reklamy výrobců, kteří se snaží v podmínkách 
zostřujícího se konkurenčního boje prodat co nej-
více svých výrobků — jen obtížně orientovat.

Látky určené k aromatizaci (aromatické látky 
a přípravky vyráběné většinou z částí určitých 
rostlin) jsou přidávány do potravin za účelem do-
sažení vůně nebo chuti, které by nemohly přísluš-
né potraviny jinak dosáhnout. Látky určené k aro-
matizaci potravin i některé další složky potravin se 
v dříve přijatých předpisech označovaly jako po-
chutiny. Pomocnými látkami se rozumí látky (např. 
extrakční rozpouštědla), které jsou používány 
z technologických důvodů během výroby potravi-

nových surovin nebo potravin a měly by být nako-
nec odstraněny. V konečném výrobku se mohou 
vyskytovat jen ve stopovém, toxikologicky nevý-
znamném množství. Konkrétní určení použitel-
ných přídatných látek, látek určených k aromati-
zaci či pomocných látek, jejich nejvyšších 
přípustných množství zdraví škodlivých prvků 
a další požadavky na bezpečnost potravin jsou pak 
předmětem vyhlášek.

Výrobou potravin se podle zákona rozumí čiště-
ní, třídění, upravování, opracování nebo zpraco-
vání surovin, popřípadě přidávání dalších látek 
uvedených nebo povolených v příslušných usta-
noveních zákona, a to včetně balení a dalších 
úprav potraviny za účelem jejího uvádění do obě-
hu. Za výrobu potravin se však nepovažuje země-
dělská prvovýroba. Pokud jde o zákonnou úpra-
vou používaný termín uvádění do oběhu, chápe se 
jím nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy na-
bízení ke spotřebě; zahrnuje se do něho i skladová-
ní, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za úče-
lem prodeje ode dne propuštění do volného 
oběhu.

Nejobsáhlejší je část první zákona, v níž jsou 
kromě předmětu úpravy a vymezení základních 

Základním předpisem v oblasti evropského potravinového práva je nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, které 
znamenalo zlomovou změnu v oblasti evropského potravinového práva. Tím-
to nařízením byly stanoveny obecné zásady a požadavky potravinového prá-
va, zřízen Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoveny postupy týkají-
cí se bezpečnosti potravin. Celkově v něm byla právně zakotvena koncepce 
„z farmy na stůl“, což znamená rozšíření povinností vyplývajících z ustanove-
ní potravinového práva na všechny účastníky výroby a obchodu s potravina-
mi. Ostatně v potravinovém řetězci je nutno vzít v úvahu vzájemně sdílenou 
odpovědnost jeho účastníků ve vztahu ke konečnému spotřebiteli i navzájem 
mezi sebou. Prodejci se musí spoléhat na přepravce a výrobce potravin, výrob-
ci na dodavatele surovin a ti na prvovýrobce, přepravce apod., což zakládá po-
měrně členitý a bohatý systém vztahů, jehož pojítkem však musí být zajištění 
bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
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pojmů stanoveny povinnosti podnikatelů-výrobců 
potravin a podnikatelů uvádějících potraviny do 
oběhu. V případě, že podnikatel se zabývá výrob-
ními i obchodními činnostmi, týká se ho celý sou-
bor povinností. Povinnosti týkající se zajištění 
zdravotní nezávadnosti surovin pro výrobu potra-
vin jsou pak předmětem úpravy jiných zákonů 
a dalších právních předpisů (např. v případě suro-
vin živočišného původu je to především zákon 
o veterinární péči).

Povinnostmi provozovatele potravinářského pod-
niku podle tohoto zákona zejména jsou:
• povinnosti dodržovat stanovené požadavky na 

jakost potravin, na jejich zdravotní nezávad-
nost, technologické a hygienické požadavky ve 
všech fázích výroby a uvádění do oběhu, zajis-
tit pravidelnou kontrolu dodržování všech těch-
to požadavků apod.;

• ohlašovací povinnost (oznámit v listinné podo-
bě nebo dálkovým přenosem dat zahájení, změ-
ny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti 
v oblasti potravin příslušnému dozorovému or-
gánu s uvedením požadovaných identifikač-
ních údajů);

• povinnosti při dovozu a vývozu potravin do tře-
tích zemí;

• povinnosti při výrobě, dovozu nebo uvádění do 
oběhu přídatných látek (včetně obsahu žádosti 
podávané provozovatelem Ministerstvu zdra-
votnictví v případě jiných přídatných látek než 
stanovených v prováděcím právním předpisu 
a dále požadované součinnosti tohoto minister-
stva s orgány EU);

• povinnosti při výrobě nebo dovozu potravin ur-
čených pro zvláštní výživu;

• informační povinnost ve vztahu k příslušným 
orgánům státní správy u potravin s přidanými 
látkami s nutričním nebo fyziologickým účin-
kem, u dietních potravin pro zvláštní lékařské 
účely a u potravin s výživovým tvrzením (na 
obale nebo v reklamě);

• povinnosti při ozařování potravin (s konkreti-
zací řady podmínek při tomto způsobu ošetření 
potravin a surovin v prováděcím právním před-

pisu, uchovávání požadované dokumentace 
bylo prodlouženo z původních tří let na součas-
ných pět let);

• povinnosti týkající se balení potravin a jejich 
označování při jejich uvádění do oběhu (např. 
povinnost používat obalové materiály chránící 
potraviny před jejich znehodnocením a zne-
možňující změnu obsahu bez otevření či 
změny obalu, označovat na obalu řadu údajů 
o výrobci a potravině v zájmu co nejúplnější in-
formace pro spotřebitele, a to zejména název 
obchodní firmy a sídlo výrobce, zemi původu, 
název potraviny a její množství a složení, da-
tum použitelnosti nebo datum minimální tr-
vanlivosti, způsob skladování, příp. i způsob 
použití, údaje o možném nepříznivém ovlivně-
ní zdraví, jako např. vyvolání alergických reakcí 
apod., o ošetření potraviny, o nutriční hodnotě 
potraviny, třídě jakosti apod.; v řadě případů je 
podmíněno uvádění příslušných údajů stanove-
nou vyhláškou; součástí úpravy jsou i pravidla 
pro označování potravin balených mimo provo-
zovnu výrobce, pro výrobce pro tuzemský trh či 
dovozce apod.).
Při uvádění potravin do oběhu jsou pro pod-

nikatele-provozovatele potravinářského podniku 
dále stanoveny především tyto zákazy a povin-
nosti:
• zákazy chránící spotřebitele před závadnými 

potravinami a též chránící zájmy poctivých 
podnikatelů (např. zákazy uvádět do oběhu 
jiné než zdravotně nezávadné potraviny, klama-
vě označené nebo nabízené spotřebiteli klama-
vým způsobem, s prošlým datem použitelnosti, 
neznámého původu apod.);

• povinnosti týkající se způsobu skladování po-
travin a případného vyřazování vadných potra-
vin nebo závadně balených, nedostatečně nebo 
nesprávně značených, neodpovídajících poža-
davkům na jakost apod.; dále též povinnosti 
spojené s přepravou potravin (používat jen k to-
mu způsobilé a vhodně upravené prostředky 
nebo přepravní prostory, které chrání potraviny 
před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti 
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a jakosti i před nepříznivými povětrnostními 
vlivy);

• zajistit ve všech fázích uvádění potraviny do 
oběhu, aby byl k dispozici doklad o jejím pů-
vodu.
Z hlediska koncepce potravinového práva nejde 

však jen o výše analyzovaný zákon o potravinách, 
neboť právního režimu a různých aspektů potra-
vin nebo surovin pro jejich výrobu a uvádění do 
oběhu a státního dozoru nad jejich dodržováním 
se v českém právním řádu týká celá řada dalších 
zákonů i různých navazujících vyhlášek (např. jde 
o zákon o veterinární péči, zákon o vinohradnictví 
a vinařství, ale i o zákon o ochraně spotřebitele 
a další zákonné a podzákonné úpravy). Na tuto 
skutečnost široké právní úpravy ve vztahu k potra-
vinám vlastně poukazuje i § 26 odst. 1 zákona 
o potravinách, který stanoví, že „ustanovení zvlášt-
ních zákonů, týkající se podmínek výroby a uvádě-
ní potravin a tabákových výrobků do oběhu, jakož 
i povinností podnikatelů s tím spojených, nejsou 
tímto zákonem dotčena“. Pokud se jedná o zákon 
o ochraně spotřebitele, tento zákon se dotýká ob-
lasti potravin v širokém kontextu jím stanovených 
podmínek podnikání významných pro ochranu 
spotřebitele při nabídce a prodeji výrobků a posky-
tování služeb na území České republiky.

4. Státní dozor a sankce

Zákon o potravinách obsahuje též úpravu státního 
dozoru nad dodržováním příslušných ustanovení 
a úpravu ukládání pokut. V této souvislosti je nut-
no vzít v úvahu, že s přechodem k tržní ekonomi-
ce byla posílena odpovědnost podnikatelů produ-
kujících, distribuujících a prodávajících potraviny 
za jejich zdravotní nezávadnost a dosahovanou 
kvalitu, a tedy i význam vnitropodnikové kontroly. 
Státní dozor se především koncentruje na kontrolu 
potravin až v oběhu s možností patřičného postihu 
podnikatelů prohřešujících se proti této své odpo-
vědnosti. Tato situace klade však dosti značné ná-
roky na dozorové orgány při zjištění porušení zá-
kona o potravinách. S ohledem na rozsáhlost 

celého procesu výroby a oběhu potravin existuje 
v této oblasti více dozorových orgánů, mezi něž 
přes počáteční rozpory mezi ministerstvy byly na-
konec dozorové úkoly delimitovány. Jsou jimi:
a) orgány ochrany veřejného zdraví (podle zákona 

o ochraně veřejného zdraví orgány hygienické 
služby), které se zaměřují na státní dozor v ob-
lasti poskytování stravovacích služeb a na zjiš-
tění příčin poškození nebo ohrožení zdraví 
a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo 
jiného poškození zdraví z potravin;

b) orgány veterinární správy (podle zákona o vete-
rinární péči), jejichž úkolem je vykonávat státní 
dozor při výrobě, skladování, přepravě, dovo-
zu, vývozu a prodeji surovin a potravin živočiš-
ného původu;

c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (or-
gán státní správy v členění na ústřední inspek-
torát a krajské inspektoráty) s výkonem státní-
ho dozoru při výrobě a uvádění potravin do 
oběhu, jakož i při vstupu a dovozu potravin 
a surovin ze třetích zemí, pokud tento dozor 
není prováděn orgány veterinární správy;

d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ský, jenž vykonává státní dozor nad provádě-
ním klasifikace těl jatečných zvířat.
Důraz je položen na součinnost při státním do-

zoru, a to již na úrovni ministerstev, zejména mezi 
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdra-
votnictví, přirozeně mezi jednotlivými dozorový-
mi orgány (většina je řízena Ministerstvem země-
dělství), a součinnost (např. při informační 
výměně) se týká i celních orgánů. Právní úprava 
obsahuje rovněž zásady postupu státních dozoro-
vých orgánů při kontrole nezávadnosti potravin. 
V posledních letech v EU nabývá na významu sys-
tém rychlého varování. Podle zákonné úpravy 
v České republice jsou rovněž orgány státního do-
zoru povinny v souladu s nařízením vlády o systé-
mu rychlého varování [8] neprodleně oznámit vý-
skyt potravin nebo surovin, které představují rizika 
ohrožení zdraví, a to národnímu kontaktnímu mís-
tu, jímž je ze zákona Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce, přičemž jsou také povinny ozna-
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čit případy, kdy riziko ohrožení zdraví může 
přesáhnout území České republiky, a dále jsou 
tyto orgány povinny zaslat národnímu kontaktní-
mu místu informace o přijatých krocích nebo opat-
řeních na základě obdržených oznámení a doplňu-
jících poznatků.

Pokud státní dozorové orgány zjistí při kontrole 
porušení výše zmiňovaných a v zákoně taxativně 
uvedených povinností ze strany podnikatele (pro-
vozovatele potravinářského podniku), kterým se 
dopustí správního deliktu, mají ze zákona k dispo-
zici sankce, především pokuty, aby byla zjednána 
náprava. V obecné rovině mohou vést k uplatnění 
sankcí tři důvody: porušení povinností uložených 
podnikateli zákonem o potravinách, nesplnění 
opatření k nápravě, která uložil orgán státního do-
zoru, a ztěžování nebo maření výkonu státního 
dozoru.

Výše pokut je odstupňována podle závažnosti 
správního deliktu. Například u správních deliktů 
uvedených v § 17 zákona o potravinách se pokuta 
do výše 1 milionu Kč ukládá za delikty týkající se 
porušení zákonných požadavků na jakost, přepra-
vu a skladování, technologických a hygienických 
požadavků, nesplnění oznamovací povinnosti či 
nedodržení schváleného rozsahu použití a označe-
ní přídatných látek nebo doplňků stravy. Touto po-
kutou může být postihováno i ztěžování nebo ma-
ření výkonu státního dozoru.

Pokuta do výše 3 milionů Kč se podle tohoto 
ustanovení ukládá např. za správní delikty spočí-
vající v neplnění požadavků při ozáření potravin, 
nedodržování nejvyšší přípustné radioaktivní kon-
taminace, neplnění požadavků pro obsah, pod-
mínky a způsob použití vitaminů, minerálních lá-
tek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem, látek přídatných, pomocných a látek ur-
čených k aromatizaci nebo při nedodržení podmí-
nek a požadavků na jakost a zdravotní nezávad-
nost u potravin nebo surovin určených na vývoz 
do třetích zemí. A konečně nejvyšší pokutou, a to 
do výše 50 milionů Kč, tedy nejpřísněji, by podle 
této úpravy měl být sankcionován podnikatel, kte-
rý nedodržuje zákonné požadavky na zdravotní 

nezávadnost potravin např. tím, že nedodrží stano-
vené požadavky pro druhy a přípustná množství 
kontaminujících látek, reziduí pesticidů, toxikolo-
gicky významných látek nebo látek vznikajících 
činností mikroorganismů v potravinách a surovi-
nách nebo nezajistí, aby v potravinách nebylo 
překročeno nejvyšší přípustné množství zbytků 
veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek po-
užívaných v živočišné výrobě.

V právní úpravě z 90. let byly tyto pokuty zře-
telně nižší a pohybovaly se ve výši do půl milionu 
Kč, jednoho milionu Kč a tří milionů Kč a při opa-
kovaných prohřešcích až do pěti milionů Kč. V je-
jich pozdějším navýšení se zřejmě projevil i růst 
obratu firem v celkovém měřítku, a tedy i menší 
citlivost dopadu původní pokuty na ně. Nicméně 
i v současnosti budou mít různý dopad stanovené 
pokuty na podniky zejména s ohledem na jejich 
velikost. Lépe danou situaci na úkor spotřebitelů 
mohou zvládnout a spíše se správních deliktů do-
pustit (s menšími důsledky pro svoji ekonomiku) 
velké firmy, např. obchodní řetězce, které mají též 
dostatek finančních prostředků na kvalitní PR pro 
udržení své image.

5. Bezpečnost a kvalita potravin a chování 
českých spotřebitelů

Počátkem roku 2010 byly prezentovány výsledky 
sociologického výzkumu Marketing & Social Re-
search pro Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekci, provedeného agenturou Focus koncem 
roku 2009, který byl zaměřen na názory a nákupní 
chování české populace ve vztahu k bezpečnosti 
a kvalitě potravin [9]. Tento výzkum navázal na 
předchozí výzkum z roku 2005 a ukázal na někte-
ré trendy.

Podle výsledků tohoto výzkumu narůstá počet 
lidí, kteří nečtou informace na obalech potravin. 
Ve srovnání s rokem 2005, kdy to bylo 49 % lidí, je-
jich počet v roce 2009 stoupl na 56 %. Nicméně 
musíme vzít v úvahu, že tato rostoucí nepozornost 
k těmto informacím je především zdůvodňována 
nečitelností (v řadě případů používané velmi malé 
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písmo) a až na dalším místě uvádějí respondenti, 
že je tyto informace nezajímají. Další respondenti 
nesledují zmíněné informace z důvodů důvěry 
v obchodníka a důvěry ve výrobce ve spojení se 
značkou. Klesl také počet lidí, kteří informace na 
obalech potravin pokládají za dostatečné (ze 78 % 
v roce 2005 na 70 % v roce 2009) a kteří je považu-
jí za srozumitelné (ze 75 % na 68 %). Nejvýrazněji 
však klesla u respondentů důvěra v pravdivost in-
formací uváděných na potravinových obalech, a to 
ze 77 % na 56 %. V tomto výsledku se ale projevuje 
i poměrně silná skupina respondentů, kteří tyto in-
formace nesledují, resp. uvádějí u dané otázky od-
pověď nevím. Na uvedené chování spotřebitelů má 
zřejmě vliv i rostoucí pozornost médií věnovaná 
zdravotní problematice potravin a otázkám zdravé 
výživy.

Přitom základním vodítkem spotřebitele pro ur-
čování kvality potravin by měla být informace 
o složení výrobku, která je povinně na obalech 
uváděna. Pokud spotřebitelé informace na obalu 
čtou, zaměřují se podle provedeného průzkumu 
zejména na datum trvanlivosti (použitelnosti), 
zemi původu, údaje o výrobci, podmínky uchová-
ní (skladování) a až poté následuje složení výrob-
ku. Otázku pozornosti spotřebitelů věnované in-
formacím uváděným na obalech potravin je však 
nutno posuzovat v kontextu jejich ekonomického 
chování. Při výběru určitých potravin, zejména 
u některých segmentů, dochází k rozhodování stá-
le významněji pod vlivem ceny. Podle průzkumu 
66 % respondentů vyhledávalo akční slevy, zlevně-
né potraviny občas nakoupilo 77 % dotázaných 
a také byl respondenty uváděn — i přes zmiňova-
nou preferenci nákupu čerstvých nebalených po-
travin — v případě výhodné ceny nákup ve velkém 
do zásoby.

S uvedenými zjištěními souvisejí také poznatky 
o názorech spotřebitelů na bezpečnost potravin. 
Z odpovědí respondentů vyplývá, že roste jejich 
spokojenost s hygienickými podmínkami prodeje 
v České republice (zvýšila se z 57 % na 65 %), mír-
ně narostla spokojenost s nezávadností potravin 
i kvalitou potravin ve srovnání se situací před dese-

ti lety. V podstatě se nemění pozitivní vztah k čes-
kým výrobkům, spotřebitelé stále lépe hodnotí 
bezpečnost a kvalitu českých potravin ve srovnání 
s dováženými potravinami, ale na druhé straně se 
tento patriotismus neprojevuje až tak zřetelně v sa-
motném nákupním chování českých spotřebitelů.

Tuto rostoucí spokojenost spotřebitelů vyplýva-
jící z provedeného průzkumu potvrzují v jisté míře 
i výsledky uskutečňovaných kontrol, podle nichž 
se případy porušování bezpečnosti potravin již to-
lik nevyskytují, ale mnohem častěji se objevují 
snahy o klamání spotřebitele, které spočívají v re-
klamních tvrzeních výrobců a obchodníků o neo-
věřených pozitivně působících výživových a zdra-
votních účincích nabízených potravin. Konkurující 
si výrobci a obchodníci se tak snaží neadekvátní 
prezentací upoutat pozornost zákazníků za situa-
ce, kdy je především problémem prodat produkt. 
Tento trend se odráží i v zaměření kontrol. Jejich 
počet s orientací na klamání spotřebitele od roku 
2004 do roku 2009 narostl téměř 3,5krát (celkem 
jich v daném období bylo 13 532), přičemž pro-
běhlo 1005 správních řízení a byly vyměřeny po-
kuty v celkové výši 23,5 mil. Kč.

Počet spotřebitelů, kteří se v posledních 12 mě-
sících setkali s problémem týkajícím se bezpeč-
nosti nebo kvality potravin, se od roku 2005, kdy 
dosahoval 24 %, snížil na 19 % v roce 2009. Zvýšil 
se přitom počet těch spotřebitelů, kteří vzniklý 
problém řešili reklamací výrobku (ze 45 % v roce 
2005 na 55 % v roce 2009). Z provedeného průzku-
mu také vyplynulo, že se upevňují bezpečnostní 
návyky spotřebitelů při domácím zacházení s po-
travinami.

6. Závěr

Obchod s potravinami představuje v celosvětovém 
měřítku trh s největším obratem. S rostoucí globa-
lizací a snahou o vytvoření vnitřního trhu se zdra-
votně nezávadnými potravinami dochází po roce 
1990 v EU k poměrně prudkému rozvoji potravino-
vé legislativy a formuje se potravinové právo. 
V současné době lze potravinové právo považovat 
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za významnou oblast právních úprav souvisejících 
s ochranou spotřebitele. K zvláště důležitým smě-
rům dalšího vývoje potravinového práva patří pak 
ve srovnání s jinými oblastmi právních úprav 
relativně silnější zohlednění nových vědeckých 
poznatků při přípravě legislativních záměrů. Nic-
méně ani zde nelze v kontextu historických zkuše-
ností podcenit určitou rozpornost mezi vědou po-
máhající a vědou zneužitou [10]. S ohledem na 
ochranu zdraví jako jedné z největších priorit EU 
a posílení důvěry spotřebitele v bezpečnost a kva-
litu potravin je možno předpokládat i další posíle-

ní kontroly pro lepší ochranu spotřebitele a vytvá-
ření podmínek pro jeho větší informovanost. 
Přestože jedním z charakteristických rysů potravi-
nového práva je právě zajištění lepší informova-
nosti spotřebitele o bezpečných a kvalitních potra-
vinách, nedochází v jeho rozhodování o nákupu 
kvalitnějších potravin k až tak významným změ-
nám. Některé spotřebitelské segmenty se rozhodu-
jí i nadále především podle cenového kritéria a na-
víc i pod tlakem reklamy a mediálních „zaručených“ 
zpráv.

Podle výsledků výzkumu narůstá počet lidí, kteří nečtou informace na oba-
lech potravin. Ve srovnání s rokem 2005, kdy to bylo 49 % lidí, jejich počet v ro-
ce 2009 stoupl na 56 %. Nicméně musíme vzít v úvahu, že tato rostoucí nepo-
zornost k těmto informacím je především zdůvodňována nečitelností (v řadě 
případů používané velmi malé písmo) a až na dalším místě uvádějí respon-
denti, že je tyto informace nezajímají. Další respondenti nesledují zmíněné 
informace z důvodů důvěry v obchodníka a důvěry ve výrobce ve spojení se 
značkou. Klesl také počet lidí, kteří informace na obalech potravin pokládají 
za dostatečné (ze 78 % v roce 2005 na 70 % v roce 2009) a kteří je považují za 
srozumitelné (ze 75 % na 68 %). Nejvýrazněji však klesla u respondentů důvě-
ra v pravdivost informací uváděných na potravinových obalech, a to ze 77 % 
na 56 %. V tomto výsledku se ale projevuje i poměrně silná skupina respon-
dentů, kteří tyto informace nesledují, resp. uvádějí u dané otázky odpověď 
nevím.
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Tento článek se zaměřuje na přínos institucionální 
ekonomie v oblasti vývoje struktur řízení. V dneš-
ní době je nutné interpretovat jednotlivé ekono-
mické subjekty (soukromé či veřejné) na nových 
základech, které jsou ve shodě s reálným děním ve 
společnosti. Přestože do této oblasti přinesla sou-
časná mainstreamová ekonomie mnoho poznatků, 
je u ní patrný odklon od reality, který může finálně 
vést k mylným interpretacím (rozebráno níže). Pro 
další rozbor a pochopení ekonomických dějů již 
nelze brát firmy pouze jako produkční funkce či 
černé krabice. Stejně tak nemůžeme odsoudit exis-
tenci veřejných orgánů s konstatováním, že trh to 
vyřeší efektivněji. Je třeba se zamyslet nad samot-
ným vznikem firem a veřejných orgánů, zjistit je-
jich podstatu, rozebrat příčiny vzniku, teprve pak 
lze vést seriózní debatu o jejich funkcích v ekono-
mii.

Tato diskuse upadla do pozadí v důsledku jed-
notného, všeobecně přijímaného pohledu na eko-
nomickou vědu. Současná mainstreamová ekono-
mie, obzvláště upřednostňovaná při výuce, uzavírá 
prostor jiným ekonomickým školám (Sedláček, 
2010). Přitom základní předpoklady spočívající v ra-
cionalitě jedince, maximalizaci užitku, sledování 
vlastního zájmu a neomylné funkci trhu nejsou 
v reálném světě vždy platné. Cílem článku je upo-
zornit na možný odklon od reality z důvodu 
nekompletnosti mainstreamového pohledu a po-
ukázat na směr, kterým je třeba se vydat při analý-
ze chování a vzniku soukromých i veřejných sub-
jektů.

1. Nezbytnost modulace mainstreamové 
ekonomie

Homo economicus, neboli člověk ekonomický, je 
pouze zjednodušený model chování člověka, který 
vychází z jeho individualistického pojetí. Nepre-
zentuje tak skutečného člověka, a tudíž není s to 
vysvětlit jeho altruistické chování ve smyslu exis-
tence charity, dobrovolnictví, rodičovství a taktéž 
sebeobětování (Becker, 1973; Sen, 1977), stejně tak 
i používání návykových látek, závislosti a existen-
ci sebevražd. Pokud již má člověk veškeré informa-
ce a znalosti, tak pouze pro určitou oblast, nikdy 
nemůže být informován kompletně tak, aby se za-
choval zcela racionálně. Homo economicus pak 
zásadně musí vést k nepřesným závěrům. Je totiž 
mnoho případů, kdy jedinec činí rozhodnutí, která 
nevedou k maximalizaci jeho zisku (Frank, 1995), 
což úspěšně potvrzují zastánci teorie her (Guet 
a kol., 1982; Fehr, Fischbacher, 2003; Fehr, Gäch-
ter, 2002). Tito ekonomové dokonce prokázali, že 
bez existence instituce práva a povinností upadá 
kooperace mezi jednotlivci, ačkoliv je odklon od 
spolupráce iracionální jednání (Boyd a kol., 2003; 
Milinski a kol., 2001).

Vedle nedokonalostí, vzniknuvších při pokusu 
definovat chování jedinců, existuje obdobný pro-
blém v rámci komplexního pohledu na fungování 
trhu a veřejného aparátu. Obecný pohled na funk-
ci veřejných orgánů je ten, že by jejich role měla 
být omezená a vyžita pouze v oblastech, které není 
s to vyřešit soukromý sektor.

*

  Konec černých krabic 
  aneb nový pohled na struktury řízení
 } Ing. Ondřej Chwaszcz » Ústav ekonomie, Fakulta managementu a ekonomiky, 
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



 Scientia et Societas » 3/11 71

Odborné stati

í

Existence volného trhu je v dnešní době nemož-
ná (žádný trh se neobejde v dnešní době bez regu-
lací, cel či daní). Přesto model volného trhu bývá 
neustále zkoumán a ekonomové nám následně 
předkládají závěry vyvozené z existence neexistují-
cího prostředí. Tuto skutečnost potvrzuje Chang 
(2002: 4–5) na příkladu zapojení dětí do pracovní-
ho procesu či zavedení ekologických předpisů. 
V případě práce dětí se nikdo z nás nepozastaví 
nad faktem, že existují nařízení omezující tuto sku-
tečnost. Tento fakt jsme začlenili do našeho vnímá-
ní světa a nebereme ho jako státní intervenci. Jinak 
se na tuto skutečnost ovšem dívají rozvojové země, 
kde je tato otázka na pořadu dne. Stejně tak i ekolo-
gické předpisy byly nedávno brány jako státní in-
tervence, nyní již tuto skutečnost začínáme postup-
ně akceptovat. Na druhou stranu rozvojové, 
exportující země jsou těmito nařízeními výrazně 
ovlivněny a často je jim omezen či znemožněn pří-
stup na vybraný trh. Výsledek je ten, že svobodný 
trh existuje v případě akceptace práv a povinností 
dané společnosti. Tuto skutečnost je nutno zahrno-
vat v rámci zkoumání ekonomického prostředí.

Jak bylo uvedeno, chování jedince i trhu nelze 
zkoumat za omezených podmínek a následně oče-
kávat, že výsledné skutečnosti budou korespondo-
vat s realitou. Chování jedinců vždy vychází nejen 
z ekonomických předpokladů, ale je třeba brát 
ohledy i na společensko-kulturní kontext vymeze-
ný morálními, etickými a právními zásadami. Stej-
ně tak je třeba upravit i pohled na vznik a funkci fi-
rem a veřejné správy.

2. Nové paradigma institucionální ekonomie

Pro potřeby studie vycházejme z pojetí institucí 
tak, jak jsou vymezeny novým proudem institu-
cionální ekonomie. V takovém pojetí představují in-
stituce uměle vytvořená omezení, která utvářejí 
strukturu lidských interakcí. Jedná se o formální 
(pravidla, zákony) či neformální (zvyky, etika, mo-
rálka) omezení, u kterých musí být určitý způsob 
vymahatelnosti (North, 1994: 360). Samotná nová 
institucionální ekonomie následně analyzuje mož-

nosti redukce nákladů plynoucích z realizace busi-
nessu, zajištění sociálních práv a dodržování po-
vinností — institucí (Hubbard, 1997).

Za průkopníka této oblasti je nutno označit 
R. H. Coaseho, který jako první definoval teorii 
transakčních nákladů ve svém původním článku 
„The Nature of the Firm“ (1937). Coase spatřoval 
v trzích a firmách (podnikatelích-koordinátorech) 
různorodé možnosti kombinace vedoucí k odpoví-
dající produkci. V mnoha případech je vhodnější 
volit firemní seskupení před trhem z důvodu nákla-
dů plynoucích z cenového mechanismu — náklady 
na zjištění odpovídající ceny, vyjednávání či uzaví-
rání smluv. Vytvoření organizace a předání zodpo-
vědnosti jedné osobě (podnikateli) může vést k re-
dukci určitých tržních nákladů (Coase, 1937). Tento 
přístup změnil pohled na firmu, která tak již není 
prostou produkční funkcí, a umožnil nahlížet na 
firmu jako na strukturu vztahů (Verhaegen, Van 
Huylenbroeck, 2002). Coaseho práci později roz-
pracoval jeho student Oliver E. Williamson, který 
dále rozšířil podstatu vzniku a funkce firmy na zá-
kladě specifičnosti aktiv (Williamson, 1996), re-
spektive struktur řízení (Williamson, 2000, 2003).

3. Vznik a vývoj současných struktur řízení

Jak již bylo uvedeno, nová institucionální ekono-
mie se zaměřuje na náklady související s realizací 
směny ve spojitosti s vymezenými právy a povin-
nostmi, vytvořenými za účelem redukce směnných 
nákladů. Analýza těchto nákladů v rámci nové in-
stitucionální ekonomie vychází z předpokladu 
(Hubbart, 1997: 240), že: (a) transakční náklady 
jsou přítomné jak na trhu, tak i v strukturách říze-
ní; (b) existence rizika je všudypřítomná, ve větši-
ně případů je způsobena neočekávaným chováním 
zúčastněných stan; (c) ekonomické subjekty se 
snaží eliminovat nejistotu či tržní selhání ustanove-
ním institucí.

Williamson (1996) stanovil za základní atribut 
transakcí specifičnost aktiv, která jsou zapojena při 
realizaci směny. Samotná specifičnost aktiv před-
stavuje úroveň, do které mohou být tato aktiva 
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využita pro jiné účely a jinými uživateli, aniž by 
poklesla jejich produktivní hodnota.1 2 A právě spe-
cifičnost aktiv je určujícím prvkem ve výběru od-
povídající struktury řízení, jak je znázorněno 
v grafu 1.

Graf 1 zachycuje uspořádání transakcí v odliš-
ných strukturách — tržních (M), hybridních (X) 
a hierarchických (H) — jako funkci specifičnosti 
aktiv (k) v návaznosti na transakční náklady. V pří-
padě, kdy specifičnost aktiv je na nízké úrovni 
(k < k1), jsou dosaženy nejnižší transakční náklady 
skrze řídící struktury koordinované trhem. V tom-
to případě je riziko loupežného chování minimál-
ní, z důvodu nepřeberného množství alternativní-
ho využití zdrojů. V dané situaci by hierarchické 
uspořádání přinášelo pouze dodatečné administra-

tivní a byrokratické náklady a z hlediska nízké 
specifičnosti aktiv by zvýšená byrokracie byla bez-
předmětná.

Jelikož míra specifičnosti stoupá (k1 < k < k2), 
tak se zvyšují i náklady stranám uskutečňujícím 
specifické investice. V takovém bodě se hybridní 
formy koordinace prosazují jako nejefektivnější 
způsob ochrany proti zneužití. Hybridní formy ko-
ordinace vyplňují prostor mezi tržními a hierar-
chickými formami. Obvykle se zde pracuje s dlou-
hodobými a normativními smlouvami, pravidlem 
take-or-pay,3 zárukou, zástavou, franšízou, joint-
-ventures či strategickým seskupením.

Za předpokladu existence vysoké specifičnosti 
aktiv (k > k2) je riziko zneužití vysoké a případné 
vyvolané ztráty enormní. Pak je to právě hierar-

Graf č. 1 » Struktury řízení vzhledem ke specifičnosti aktiv

Pramen: Williamson, 1991: 281

1  Williamson (1996, str. 59).
2  Jako příklad bývá uváděna investice do uhelné elektrárny, která je postavena blízko místa těžby této suroviny. V případě, že 

majitel elektrárny nebude schopen udržet a vynutit si plnění dlouhodobé smlouvy na dodávku uhlí, se stává „rukojmím“ maji-
tele dolu (Hart, 1995, str. 26).

3  Pravidlo, kdy se kupující zavazuje koupit produkt, nebo zaplatit určitou částku, pokud produkt nepřijme.

Transakční náklady tržní (M) hybridní (X) hierarchická (H)

Specifičnost aktiv (k)k2k1
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chická struktura, která za této situace dokáže neje-
fektivněji řídit transakce (Roemer, 2004; Klein, 
Crawford, Alchian, 1978; Williamson, 1985).

Specifičnost aktiv tak svou povahou určuje nej-
vhodnější variantu struktur řízení. Zpočátku u má-
lo specifických aktiv jsou transakční náklady mini-
mální a zavedení složitějších struktur řízení by 
bylo neefektivní. Posun k více specifickým akti-
vům již vyžaduje změnu struktur řízení, což sice 

představuje zvýšení transakčních nákladů, ovšem 
v minimální možné výši, která zajistí bezpečnou 
realizaci smluvených transakcí. Transakce spojené 
s významně specifickými aktivy (oblast k > k2) by 
v rámci tržních transakcí nebylo možno realizovat 
a v případě využití hybridních struktur by trans-
akční náklady byly řádově vyšší oproti hierarchic-
kým strukturám.

V konečném důsledku se výsledek shoduje 
s mainstreamovským-neoklasickým pojetím věci, 
a to tím, že při transakci je vždy vybráno to nejeko-
nomičtější řízení. Avšak při hlubším rozboru již 
neoklasická ekonomie ztrácí. V případě, kdy poru-
šení smluvených kontraktů nepůsobí významné 
ekonomické ztráty, vítězí tržní struktura. V přípa-
dě, že hrozí růst negativních ekonomických dopa-
dů, které převyšují náklady plynoucí ze složi tějších 
organizačních struktur, tak právě tržní struktura 
se stává neekonomickou a je nahrazena. K tomuto 
rozšířenému závěru již neoklasická ekonomie ne-
nabízí řádné odůvodnění.

4. Smluvní schémata

Transakční náklady výrazně změnily a rozšířily 
pohled na firmu, kterou již nelze rozebírat pouze 
z technologického hlediska (jako produkční funk-
ci), ale je nutné na ni nahlížet i z organizačního 
hlediska, jako na strukturu řízení. Firma a trh jsou 
dvě alternativy řízení, lišící se pouze ve způsobu 
strukturálního uspořádání. Způsob řízení je pak 

odvozen od určitých vlastností — vlivu motivace, 
administrativního dohledu a právního rámce (Wil-
liamson, 1991). Jednotlivé transakce se ve svých 
vlastnostech liší a spadají tak do odlišných struk-
tur řízení, které se od sebe liší v nákladech a pra-
vomocích (Williamson, 1999). Toto jednoduché 
smluvní schéma o třech proměnných4 je znázor-
něno v grafu 2.

Každá firma potřebuje určité složky pro svou 
produkci. Ty si buď může vyrobit sama, nebo je 
poptat mimo firmu na trhu. Další předpoklad je, že 
tyto složky jsou vytvořeny s využitím všeobecné-
ho či specifického výrobního procesu (William-
son, 2002). Parametr k představuje míru specifič-
nosti aktiv a v případě, kdy k = 0, se nevyskytují 
žádná specifická aktiva a strany uzavírající kon-
trakt jsou v podstatě anonymní. Druhý parametr 
s označuje velikost záruk při uskutečňování jed-
notlivých transakcí, jakými jsou penále, záruky, 
povinnost informovat, způsob řešení sporů aj. Za 
předpokladu s = 0 jsou transakce realizovány bez 
zajištění, tudíž za určitého rizika, což má vliv i na 
cenu ve srovnání s transakcemi v prostředí s > 0.

Transakce uskutečňující se v bodě A jsou obec-
ného rázu (bez vstupu specifických aktiv) v silně 

Existence volného trhu je v dnešní době nemožná (žádný trh se neobejde 
v dnešní době bez regulací, cel či daní). Přesto model volného trhu bývá neu-
stále zkoumán a ekonomové nám následně předkládají závěry vyvozené 
z existence neexistujícího prostředí.

4  Specifičnost aktiv, zajištění rizika a cenová hladina pro realizaci transakcí.
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konkurenčním prostředí. Struktura řízení je posta-
vena na konkurenčně tržních cenách a řešení spo-
rů skrze soudně přiřknuté náhrady. Bod B předsta-
vuje transakce, které již vyžadují zapojení 
specifických aktiv (k > 0), ale které jsou na druhou 
stranu uskutečňovány bez odpovídajícího zabez-
pečení (s = 0). Často do tohoto bodu zapadá druh 
tzv. fly-by-night transakcí, často spojovaných 
s podniky, které mají krátké trvání a neberou ohle-
dy na kvalitu produktu a právní pozadí. Za příklad 
bývá často uváděn business uskutečňovaný P. T. 
Barnumem (Williamson, 2000). Za těchto podmí-
nek musí být účastníci transakcí prozřetelní a ce-
nově reagovat na zvýšenou existenci rizik.

Zvýšení záruk (s > 0) za přítomnosti specific-
kých aktiv nás posouvá ve smluvním schématu 
(graf 2) do posledního segmentu, který obsahuje 
body C a D, ve kterých jsou transakce uskutečněny 
za cenovou úroveň p3. V bodě C se zajišťují rizika 
mezi dvěma nezávislými stranami v rámci hori-
zontálních vztahů. Takové uspořádání vztahu za 
složitých podmínek je spojeno s doprovodnými 
byrokratickými náklady. Růst těchto nákladů může 
vést k posunu některých transakcí z trhu do samo-
statně vlastněných organizačních jednotek (verti-
kální integrace). Tuto skutečnost prezentuje bod 
D, který je posledním východiskem v rámci usku-

tečňování transakcí. V případech, kdy nelze uplat-
nit čistě tržní prostředí, specifika transakcí společ-
ně s pokrytím rizik způsobují neúnosné náklady 
při realizaci transakcí, tak přichází na řadu verti-
kální integrace do sjednoceného subjektu — firmy.

Porovnání segmentů dle úrovně cenové hladi-
ny, při které jsou transakce uspořádány, vychází 
v neprospěch druhého segmentu, představované-
ho cenou p2. Při porovnání se třetím segmentem 
budou transakce realizovány vždy za vyšší cenu 
(p2 > p3), která je důsledkem vyššího rizika, způso-
beného nepřítomností dostatečných záruk. V pří-
padě, kdy jsou transakce realizovány v prvním 
segmentu, je předpoklad nejnižší cenové úrovně 
(p1 < p3 < p2), z důvodu absence doprovodných by-
rokratických a administrativních nákladů, plynou-
cích z integrace zahrnuté ve třetím segmentu.

Všechny čtyři typy základních organizačních 
uspořádání (A–D) vycházejí z trhu, kde se střetáva-
jí výrobní faktory, které ve své vzájemné kooperaci 
následně produkují požadované zboží a služby. Již 
zmíněný model lze však parafrázovat i na jiné typy 
transakcí (Williamson, 2000; Baron, Kreps, 1999). 
V rámci vztahu prodejce-konečný spotřebitel se 
v bodě A nacházejí obecné transakce realizované 
v tržním prostředí. Bod B není nijak častý a z dů-
vodu nezajištění rizika je zde vytvářen prostor pro 

Graf č. 2 » Jednoduché smluvní schéma
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pochybné firmy, které se snaží na konečných spo-
třebitelích vydělat, nedbajíce na pokrytí jejich po-
třeb. Se zajištěním rizik se přesouvají transakce do 
bodu C, který představuje vybudování důvěryhod-
ného vztahu se spotřebitelem skrze záruku na pro-
dukt, dlouhodobou kladnou reputaci, vybudování 
kvalitní obchodní značky. Poslední bod D zůstává 
neobsazen, existuje minimální možnost splynutí 
spotřebitele a firmy.

5. Závěr

Článek ve svém úvodu upozorňuje na nedokona-
losti, které jdou ruku v ruce se současným main-
streamovým pohledem na ekonomii. Významné 
zjednodušení skutečnosti (nereálné předpoklady) 
umožnilo vytvořit mnoho modelů a vysvětlit tak 
řadu ekonomických dějů. Na druhou stranu je tře-
ba brát v potaz omezení, plynoucí ze zjednoduše-
ných předpokladů. Realita přináší mnoho proměn-
ných, které způsobují odklon od teoretických 
závěrů. Největší omezení je patrno v oblasti cho-
vání jednotlivce. Přestože by měl sledovat vlastní 
užitek a vycházet z racionálního chování, tak tím-
to způsobem v reálném světě vždy nejedná. Ob-
dobně černo-bíle je nazíráno na trh, kdy se za pře-
dem jasných podmínek nadefinuje, co je správné 
a co je intervence na trzích. Což hovoří o značném 
normativním přístupu, kterému by se měl ekono-
mický vědec vyhnout, ale z povahy soudobé main-
streamové metodologie mu to není umožněno. 
Zjednodušené statistické modely v sobě nezahr-
nují proměnné, které taktéž ovlivňují chování. Jed-
ná se o tzv. instituce, které ve veblenovském pojetí 
představují souhrn veškerých zvyků, tradic, pravi-

del. Jedinec se totiž nenachází ve vakuu, ale v urči-
tém sociálně-kulturním prostředí. Toto prostředí 
se v průběhu doby vyvíjí, formuje a vytváří si vlast-
ní pravidla.

S bližším ohraničením pojmu instituce, kon-
krétně na práva a povinnosti, přichází nová institu-
cionální ekonomie, která doplňuje mezery vznik-
nuvší po mainstreamové ekonomii. Zmíněná práva 
a povinnosti (instituce) formují trh a o funkčním 

trhu lze hovořit v případě, kdy práva a povinnosti 
jsou akceptována samotnými členy společnosti. 
Záleží na každé společnosti, jak si nastaví tato prá-
va a povinnosti, protože jejich vlivem je následně 
formována organizační struktura společnosti. Od 
nastavených práv a povinností a od možnosti je-
jich dodržování a vynucování se následně odvíjí 
náklady (transakční náklady) v jednotlivých struk-
turách řízení.

Vedle nákladů jednotlivých struktur řízení je 
nezbytné rozumět i jejich vzniku a rozvoji v rámci 
segmentovaných oblastí. Výběr struktur řízení je 
tak spojen nejen s výší transakčních nákladů, ale 
zároveň i se specifičností aktiv, což je rozebráno 
v grafu 1, a v grafu 2 je analýza rozšířena o zajiště-
ní rizik. V obou případech je vysvětlen posun z čis-
tě tržního prostředí až k hierarchickému uspořádá-
ní, z důvodu snahy o minimalizaci transakčních 
nákladů. Závěrečné hierarchické uspořádání lze 
chápat ve dvou rovinách. V prvním případě se sta-
rá o nejefektivnější realizaci produktu firma. Ve 
druhém případě představuje hierarchické uspořá-
dání veřejný sektor, který v rámci některých kom-
plikovaných transakcí dokáže poskytnout efektiv-
ní strukturu řízení ve srovnání s jinými strukturami. 

V případě, kdy porušení smluvených kontraktů nepůsobí významné ekono-
mické ztráty, vítězí tržní struktura. V případě, že hrozí růst negativních ekono-
mických dopadů, které převyšují náklady plynoucí ze složitějších organizač-
ních struktur, tak právě tržní struktura se stává neekonomickou a je nahraze-
na. K tomuto rozšířenému závěru neoklasická ekonomie nenabízí řádné 
odůvodnění.
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Transformace institucí z trhu pod veřejný aparát 
ovšem musí projít předchozími mezikroky. Pokud 
realizace transakcí neuspěje v tržním a hybridním 
prostředí a není ji s to efektivně realizovat firemní 
uskupení, je zcela na místě využití veřejného apa-
rátu jako orgánu poslední instance pro zabezpeče-
ní poskytování produktu. Jedině na tomto základě 
je možné postavit obhajobu veřejného sektoru. 
Podstatné je si neustále uvědomovat, že vše (trans-
akční náklady, struktury řízení) se odvíjí od insti-
tucí, které si formuje sama společnost. V návaz-
nosti na tyto instituce pak může docházet 
k významným rozdílům. Co v jedné společnosti 

efektivně poskytuje trh, to může v jiné společnosti 
nejefektivněji poskytovat veřejný subjekt.

Cílem článku tak bylo upozornit na to, že nelze 
zkoumat modely odděleně od společnosti a jedin-
ců, kteří si v sobě nesou specifické rysy. Mainstre-
amová ekonomie přinesla mnoho pomůcek pro 
práci s ekonomickou teorií a je na čase tyto nástro-
je začít používat v praxi, ve skutečném světě. Eko-
nomie se do budoucna neobejde bez hluboké ana-
lýzy institucí, které rozhodují o efektivnosti 
struktur řízení a zároveň mohou být indikátorem 
dalšího ekonomického vývoje.

Zjednodušené statistické modely v sobě nezahrnují proměnné, které taktéž 
ovlivňují chování. Jedná se o tzv. instituce, které ve veblenovském pojetí před-
stavují souhrn veškerých zvyků, tradic, pravidel. Jedinec se totiž nenachází ve 
vakuu, ale v určitém sociálně-kulturním prostředí. Toto prostředí se v průbě-
hu doby vyvíjí, formuje a vytváří si vlastní pravidla.
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ABSTRACT
This article analyses benefits of new institutional economics in the field of management structures develop-
ment. At the beginning the shortcomings of mainstream economics are depicted, these come from signifi-
cant simplification of real world. Concept of businesses as production function or so called black boxes is not 
usable for analysis of actual economic processes. New institutional economics opened new area for much 
deeper analysis of behaviour of organizations (companies or public subjects) and of individuals through the 
institutions, which in this case represent rights and obligations. Institutional framework in individual states 
then forms the performance and organizational structure of society itself. What does work in one country ef-
fectively, can fail in another one. In the end the creation and development of management structures are de-
scribed together with transaction costs.
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Lobbing je kanál, který občanská společnost v šir-
ším slova smyslu využívá k ovlivňování věcí veřej-
ných. Ekonomické, zaměstnanecké a nevládní or-
ganizace ho využívají s různou intenzitou. V říjnu 
2010 bylo ve Washingtonu registrováno na 12 000 
aktivních lobbistů (OpenSecrets 2010), přibližně 
3500 lobbistů v Ottawě v březnu 2010 (CoL 2010), 
na 3100 lobbistů je registrováno při Evropské ko-
misi a více než 5000 lobbistů v Evropském parla-
mentu v říjnu 2010 (EC/EP 2010). S lobbingem je 
také spojen nezanedbatelný tok finančních pro-
středků: v USA v roce 2009 lobbingem „proteklo“ 
3,5 miliardy USD (OpenSecrets 2010), což je o té-
měř 200 milionů dolarů více než v roce 2008. To 
naznačuje, že lobbisté ani v recesi neomezují své 
aktivity, ale i nadále intenzivně ovlivňují veřejnou 
politiku.

Studie MMF A Fistful of Dollars: Lobbying and 
the Financial Crisis zveřejněná v listopadu 2009 
zkoumala empirický vztah mezi lobbováním fi-
nančních institucí a trhem hypotečního úvěrování, 
resp. rizikovými operacemi na těchto trzích až do 
finanční krize (Igan et al. 2009). Autoři studie zde 

analyzují jednotlivé půlroční zprávy lobbistů, po-
mocí nichž identifikují lobbování v konkrétních 
otázkách týkajících se pravidel a předpisů na 
ochranu spotřebitele hypotečních úvěrů, standar-
dů pro upisování a zákonů o cenných papírech. 
Detailní zkoumání těchto vazeb ukázalo, že aktiv-
ní lobbing je spojen s rostoucím úvěrovým rizi-
kem, vyšší sekuritizací2 a rychlejší úvěrovou ex-
panzí. Kromě toho dokázalo, že aktivní lobbování 
věřitelů je průkaznější v oblastech s vyšší tzv. mí-
rou zpoždění,3 kde jsou možné vyšší negativní ab-
normální výnosy během klíčových událostí finanč-
ní krize. Studie ukázala, že detailnější monitoring 
lobbistických aktivit může přispět k lepšímu poro-
zumění toho, jaké a čí motivace a zájmy stojí v po-
zadí. V obecné rovině je kritizován nedostatek in-
formací o lobbistech (jejich finančních zdrojích), 
kteří ovlivňují rozhodovací procesy (Igan et al. 
2009).

Lobbování se stává součástí procesů demokra-
tické správy věcí veřejných. I když je lobbování 
nejčastěji iniciováno ze soukromého sektoru a je-
ho cílem je výhradně ovlivňování veřejné politiky 

*
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  Transparentnost 
  a regulace v lobbingu
 } Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. » Technická univerzita v Liberci a Centrum ekonomických studií 
  Vysoké školy ekonomie a managementu

 } Ing. Petr Vymětal » Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 1

1  Tento článek vznikl s podporou projektu MŠMT 1M0524 „Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky“ a v rám-
ci Výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MSM6138439909 „Governance v kon-
textu globalizované ekonomiky a společnosti“.

2  Sekuritizace je proces, ve kterém se soubor menších a zpravidla i méně likvidních aktiv přetvoří na obchodovatelný papír vyšší 
likvidity a přesněji odhadnutelného cash flow (hypotéky, leasing, dluh na kreditních kartách, studentské půjčky, spotřebitelské 
půjčky atp.). Odhaduje se, že v roce 2004 pouze v USA dosáhla hodnota sekuritizovaných aktiv 1,8 bilionu USD — to je hod-
nota, která představovala 8 % celkového amerického dluhu a 33 % celkového objemu hypotečních úvěrů.

3  Míra zpoždění je podíl úvěrů v rámci úvěrového portfolia, které mají zpožděné platby.
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a veřejných záležitostí, stává se tedy jakýmsi mos-
tem mezi soukromým (resp. i neziskovým) a veřej-
ným sektorem. Vzniká tak jedinečný vztah mezi 
lobbisty a veřejnými činiteli (státními úředníky 
a politiky), který vede nejen ke směně informací, 
ale také darů, loajality, obchodních kontraktů atp. 
Tato jedinečnost vztahu a jistá míra přirozenosti 
z něj vyplývající může vyvolávat podezření o zvý-
hodňování, kupčení s vnitřními informacemi či ko-
rupčním chování. A proto je voláno po větší míře 
transparentnosti v lobbingu.

Většina současných diskusí o lobbingu nejen 
v České republice, ale také světě se soustředí na 
definici lobbingu a jeho místo v demokratických 
společnostech. Mezinárodní úsilí se v poslední 
době zaměřuje na srovnávání a formulaci doporu-
čení pro stanovení pravidel pro lobbistickou čin-
nost. Pravidla jsou nejčastěji chápána jako defino-
vání povinností a vymezení koridoru, ve kterém se 
mohou lobbisté pohybovat.

Regulace lobbingu bývá často vnímána jako 
omezení této činnosti, jako její zbyrokratizování 
a vytváření překážek pro její výkon — to v případě 
liberálních zemí s dlouholetou demokratickou tra-
dicí. Jiné chápání naopak nevidí v pravidlech pro 
lobbing praktický význam, protože lobbistické ak-
tivity jsou postaveny na roveň již „postihované“ 
korupci, jako v případě mladých demokracií. Na 
druhou stranu mohou právě jasná pravidla pro 
lobbistickou činnost obě vnímání překonat — pra-
vidla totiž stanovují a vymezují hlavní hřiště, kde 
se bude hrát, definují hráče, hlavní pravidla hry 
a sankce za její porušení, ale také určují subjekty, 
které budou na hru dohlížet (rozhodčí), a diváky, 
kteří mohou hru sledovat a také do jisté míry kon-
trolovat. Pro každou aktivitu, aby byla vůbec mož-
ná, opakovala se a řádně fungovala, určitá pravidla 
existují, ať se již vyvinula spontánně nebo byla ně-
jakým způsobem uměle ustavena — zde jistá sho-
da mezi vědci panuje. Konflikty jsou ale v otázce, 

jak rozsáhlá a podrobná by pravidla (tedy regula-
ce) měla být.

Zaměření pozornosti pouze na lobbisty značně 
zužuje chápání lobbistické činnosti — opomíjí totiž 
roli lobbovaných, veřejné činitele.4 Právě v tomto 
příspěvku se zaměříme na základní parametry re-
gulace lobbingu a lobbistů, ale také se dotkneme 
druhé strany lobbistických kontaktů, omezení 
a pravidel pro veřejné činitele v případě lobbingu. 
O popularitě tématu lobbingu, integrity veřejných 
funkcionářů, etických kodexů atd. svědčí také fakt, 
že již posledních pět let jde o problematiku řeše-
nou na půdě OECD. Při regulaci činnosti lobbingu 
je hlavní centrum pozornosti směřováno hlavně na 
otázku lobbistů a relativně opomíjenou stranou 
jsou veřejní funkcionáři (držitelé veřejného úřadu, 
public office holders).

Vliv dílčích a zejména ekonomických zájmů na 
rozhodovací procesy neustále roste. Tento vliv 
může oslabovat demokracii, neboť nesouvisí pou-
ze s pozitivními cíli (zejména snahou o zvýšení 
ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnos-
ti), ale v řadě případů má negativní dopad ve for-
mě vyhledávání rent na úkor jiných (Tullock 1967; 
Poster 1975; Michell a Munger 1990 aj.), nebo do-
konce může vést ke korupci a snaze ovládnout 
rozhodovací procesy a orgány ve svůj prospěch 
(state capture — Hellman, Jones, Kaufmann 2000). 
V souvislosti se světovou ekonomickou krizí se ob-
jevuje otázka, zdali a do jaké míry jsou zájmové 
skupiny schopny ovlivnit přijímání a implementa-
ci reforem vládami. Obavy z negativních důsledků 
vlivu zájmových skupin nepramení ani tak ze sa-
motné existence lobbingu a prosazování zájmů, 
které jsou nedílnou součástí fungování demokra-
tických společností, jako stále více z absence pra-
videl chování pro lobbisty i lobbované. Hlavní 
body kritiky lobbingu se zaměřují jak na neade-
kvátní prosazování minoritních zájmů, tak na ne-
transparentnost prosazování vlivu a rozhodnutí 

4  Veřejné činitele budeme v tomto textu chápat jako všechny politiky, veřejné úředníky, státní zaměstnance, ať již volené, nebo 
jmenované. Jinak řečeno, jedná se o držitele veřejné moci s právem činit a přijímat politická nebo veřejná a správní rozhod-
nutí.
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a problémy zodpovědnosti tvůrců hospodářské po-
litiky a veřejných činitelů za svá rozhodnutí. To ale 
může být částečně řešeno vhodným nastavením 
institucionálních pravidel.

1. Definice lobbingu a jeho aktéři

Prvním problémem, který se objevuje, je definová-
ní lobbingu. Až do druhé světové války byl pojem 
lobbing chápán jako ovlivňování zákonodárců té-
měř jakýmkoli způsobem. V důsledku toho se při-
jímaná rozhodnutí i celý rozhodovací proces stával 
více a více neprůhledným a nedůvěryhodným. Ne-
bylo jasné, podle jakých podnětů se zákonodárci 
rozhodují, a praxe nahrávala korupčním prakti-
kám. S postupnou změnou společenského pově-
domí o tom, co je a co není přípustné v jednání 
s osobami, které přijímají rozhodnutí o věcech ve-
řejných, a také se zaváděním standardů etického 
chování vyvstala potřeba lobbování přesněji vyme-
zit a definovat. To vše mělo a má směřovat k jedi-
nému cíli — zprůhlednit lobbistické aktivity a pro-
ces přijímání rozhodnutí.5

Někteří praktici chápou lobbování v jeho ele-
mentární podobě: ovlivňování rozhodnutí ostat-
ních, ať už se jedná o soukromé osoby, firmy či 
stát. V akademické rovině je snaha vymezit co nej-
širší definici lobbingu se zaměřením se na její vlád-
ní funkci. Většina definic pak charakterizuje lob-
bing jako ovlivňování legislativních a exekutivních 
rozhodnutí a procesů či prosazování partikulár-
ních zájmů odlišných od obecných zájmů spole-
čenských.

Lester Milbrath například definuje lobbování 
jako „stimulaci a přenos sdělení někým jiným než 
občanem samotným, jednajícím vlastním jménem 
a zaměřujícím se na ty, kdo činí vládní rozhodnutí, 
s nadějí, že jejich rozhodnutí ovlivní“ (Milbrath 
1963, s. 7). V evropském kontextu je asi nejpouží-
vanější definice Luigiho Graziana: „Lobbing je spe-
cializovaná a odborná reprezentace prostřednic-
tvím široké škály prostředků, které v zásadě 
vylučují korupční výměnu služeb, ve své povaze 
velmi odlišná od obecné nespecializované reprezen-
tace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezen-
tant partikulárních zájmů lobbista dodává infor-

Tabulka č. 1 » Faktory ovlivňující lobbing

Objekt lobbování
různé složky státní správy (zákonodárné a výkonné)

různé úrovně státní správy (místní, národní, regionální nebo nadnárodní)

Aktéři (lobbisté)

firemní (in-house) lobbisté 

smluvní lobbisté (konzultanti)

lobbisté z neziskových organizací

PR agentury

advokátní kanceláře

vlády, resp. vládní úředníci

Lobbistické aktivity jako
hlavní činnost

vedlejší produkt

Způsob lobbování
přímý lobbing

nepřímý lobbing (grassroots lobbying, „od kořenů“)

Pramen: OECD 2009, vlastní úprava

5  Díky intenzivnímu zdůrazňování a odkazování na základní práva a svobody, zejména svobodu slova a sdružování (viz první Do-
datek Ústavy USA), předběhl vývoj lobbingu (včetně regulace) v USA Evropu přibližně o padesát let.
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mace a technicko-odborné expertizy, které mohou 
být užitečné a někdy rozhodující při definování 
legislativní a správní regulace.“ (Graziano 2001, 
s. 248)

I když tedy existují různé definice pojmu, ne-
častěji se objevuje definice v podobě „komunikace 
s držitelem veřejné moci (veřejným činitelem, veřej-
ným funkcionářem) ve snaze ovlivnit jeho rozhod-
nutí“ (Pross 2007, s. 14). Tato komunikace může 
být uskutečňována jak písemnou, tak ústní nebo 
elektronickou formu a jejím základem je nejen sa-
motné ovlivňování rozhodnutí veřejného činitele, 
ale také „pouhé“ přednesení argumentů, stanovi-
sek a expertiz. Varieta možných používaných tech-
nik je velmi bohatá. A různorodé jsou i postupy, 
jak se lobbing a kontakt s lobbovaným může ode-
hrávat. „Důvodem, proč není možné nalézt jednu 
definici, která by vyhovovala všem, je odlišné insti-
tucionální klima jednotlivých zemí, různost typů 
kapitalistické společnosti a rozdílné historické a kul-
turní podmínky zemí.“ (Laboutková, Žák 2010, 
s. 581)

Z výše uvedeného vyplývá, že stanovit jasnou 
definici lobbování je poměrně složité. Příčinou je 
několik faktorů, které pro přehlednost shrnuje ta-
bulka 1. Uznání složitosti pojmu lobbing má zá-
sadní význam pro diskusi o pravidlech a regulaci 
profese.

Jednu obecnou definici pojmu „lobbování“ po-
skytuje Public Relations Institute of Ireland, Char-
tered Institute of Public Relations a Public Relati-
ons Consultants Association, která našla značnou 
podporu v rámci institucí Evropské unie. Lobbová-
ní je podle této definice „specifická snaha o ovliv-
ňování veřejného rozhodování buď tlakem na změ-
ny dané politiky, nebo ve snaze těmto změnám 
zabránit. Veřejné rozhodování je aktivita státního 
úředníka na jakékoli úrovni veřejné správy, který 
rozhoduje o kterémkoli aspektu politiky, opatření či 
provádění této politiky.“ (OECD 2009, s. 15)

Výše uvedenou definici lze považovat za převlá-
dající pohled (definici lobbingu) v seberegulač-
ních systémech, jejichž podstatou je dobrovolné 
rozhodnutí lobbistů zapojit se do profesních sdru-

žení nebo se dobrovolně zaregistrovat jako lobbis-
té u jiného subjektu. Tyto definice jsou ale větši-
nou příliš široké a vágní.

V případě, že existuje vládní iniciativa posilová-
ní transparentnosti lobbistické činnosti na základě 
zákona nebo nařízení povinnosti se jako lobbista 
registrovat, pak je naprosto nezbytné nejprve for-
mulovat srozumitelnou definici. Srozumitelnost 
definice „kdo je lobbista“ nebo „co je lobbing“ to-
tiž rozhoduje o úspěchu či neúspěchu regulace — 
proto by měly být definice pokud možno co nejví-
ce objektivní a jasné.

„Ideální“ definice lobbingu by se měla vymezit 
vůči korupci, udělat rozdíl od prosazování zájmů 
prostřednictvím volených zástupců, vymezit lob-
bing jako zdroj informací a odborných expertiz, 
nezúžit skupinu aktérů lobbingu pouze na některé 
skupiny lobbistů.

V případě definic by mělo (vedle definice lob-
bování) být jasné, kdo je opravdu za lobbistu po-
važován. Jsou to jen profesionální lobbisté, jako 
v Austrálii, kteří reprezentují zájmy svých klientů 
(třetích osob), nebo také firemní lobbisté (zaměst-
nanci firem), nebo dokonce i lobbisté organizací 
občanského sektoru, jako v USA a Kanadě (OECD 
2008; Lobbying Act 1985; Lobbying Code of Con-
duct 2008)? Ještě větší různorodost se objevuje ve 
vymezení druhé strany lobbistického vztahu, tj. 
v otázce, kdo je lobbovaný — jedná se jen o přímo 
volené politiky (poslance) a legislativní složku 
státní moci, nebo také o vládu, její volené a jmeno-
vané úředníky (exekutiva v úzkém slova smyslu), 
nebo jsou zahrnuti všichni státní úředníci dispo-
nující rozhodovací pravomocí? Tento moment je 
kritický pro vymezení prostoru, kde se vlastně lob-
bing odehrává — je to pouze v parlamentech, nebo 
také v budově vlády či jiných vládních a úředních 
budovách? Je možné také lobbovat reprezentanty 
místní samosprávy? Právě vymezení prostoru je 
důležité a je také pravda, že regulace se nesnaží 
kontrolovat veškeré formy ovlivňování/komunika-
ce a prostory, kde se lobbing může odehrávat. Vět-
šinou se ona komunikace vztahuje pouze na ome-
zený „oficiální“ a „úřední“ či „politický“ prostor 
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v hlavních úředních budovách, nikoli na neformál-
ní setkání na rautech, konferencích a golfu.

Kromě těchto základních vymezení řada práv-
ních úprav lobbingu zřizuje veřejně přístupné re-
gistry lobbistů a stanovuje některé povinnosti pro 
lobbisty poskytovat určité informace o své činnos-
ti, jako např.:
• jméno a adresu svého sídla;
• jména a adresy svých klientů (vč. mateřské 

a dceřiných společností, členství v koaličních 
uskupeních i financování z veřejných zdrojů);

• podrobnosti o záležitosti, ve které se lobbovalo 
— jakýkoli relevantní legislativní návrh, zákon, 
rozhodnutí, regulace, politika, program, grant, 
dotace a příspěvek, finanční výhoda či smlou-
va;

• jména federálních ministerstev a dalších vlád-
ních agentur, které byly kontaktovány;

• použitá technika komunikace, tj. lobbistická 
technika (Lobbying Act 1985; OECD 2008);

• finanční výkazy o své činnosti (příjmy a nákla-
dy lobbistů) atd.

2. Problémy nejasné definice

Nedávná historie Spojených států ukázala, jaké 
důsledky může mít nejasná definice lobbingu. Na-
vzdory skutečnosti, že americký Kongres již v roce 
1946 zřídil povinný registr lobbistů na federální 
úrovni, kvůli nejasné definici „lobbování“ bylo roz-
hodnutí o registraci čistě subjektivní a dobrovol-
nou volbou jednotlivých aktérů po téměř 50 let. 
Federální zákon o regulaci lobbingu (Federal Regu-
lation of Lobbying Act, FRLA) požadoval registraci 
po těch subjektech, jejichž hlavním cílem bylo 
ovlivňování legislativy v Kongresu. Největším pro-
blémem tohoto zákona bylo, že spoléhal na sub-
jektivní určení hlavní činnosti aktérů. A tak větši-
na lobbistů prohlašovala, že jejich hlavní činností 
je něco jiného než ovlivňování Kongresu — tedy že 

jejich hlavní činností je právnická praxe, podniká-
ní nebo poskytování jiných „nelobbistických slu-
žeb a produktů“ apod. Výsledkem zjištění Úřadu 
hlavního účetního (General Accounting Office, GAO) 
v roce 1991 bylo, že asi 10 000 z 13 500 jednotlivců 
a organizací, kteří byli vedeni v Adresáři zástupců 
ve Washingtonu jako klíčoví aktéři ovlivňování 
v Kongresu, nebyli jako lobbisté vůbec registrová-
ni. Přesto 75 % (OECD 2009a) uvedlo, že kontak-
tovalo členy Kongresu a jejich zaměstnance za 
účelem ovlivnit legislativní a exekutivní procesy. 
Situace ve Spojených státech se zlepšila až po 
přijetí přísnějšího zákona v roce 1995, který po-
drobněji specifikoval a definoval nejen lobbistu 
a lobbování, ale i povinnosti lobbistů (Zákon o zve-
řejňování informací týkajících se lobbingu, Lob-
bying Disclosure Act, LDA).

Řada definic má problém se zařazením právní-
ků mezi lobbisty. Advokáti se dožadují zvláštního 
přístupu a argumentují ochranou důvěrných infor-
mací svých klientů. Ale například podle kanadské 
a americké úpravy, pokud advokát provádí lobbis-
tickou činnost jménem jednoho klienta, je advokát 
povinen se jako lobbista zaregistrovat, jestliže této 
činnosti věnuje alespoň 20 % času věnovaného to-
muto klientovi.6 Tato definice tak chrání důvěrnost 
vztahu advokát-klient ve sféře právní profese a za-
jišťuje transparentnost lobbování prováděné advo-
kátem.

Reálným příkladem, kde kvůli nedostatečné de-
finici lobbování čelí závažným problémům, jsou 
některé země Evropské unie, případně další země, 
které již legislativní úpravu regulace mají. Napří-
klad v Litvě obecná definice lobbingu ponechává 
rozhodnutí o registraci do značné míry na vlast-
ním uvážení, což v roce 2007 vedlo k registraci 
pouhých 13 žadatelů. V Austrálii, stejně jako v Lit-
vě a Polsku, definice lobbisty zahrnuje pouze ty, 
kteří lobbují pro třetí stranu, a vylučuje tedy firem-
ní lobby a neziskové organizace.

6  Má-li advokát deset klientů, devět z nich si najalo právníka, aby se zabýval jejich rozvodem, ale jeden z nich si najal advokáta 
za účelem lobbování a zaplatí právníkovi určitou výši odměny za lobbistickou činnost, pak se advokát musí zaregistrovat a pro-
hlásit, že provádí lobbistickou činnost jménem tohoto jediného klienta.
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3. Proč regulovat?

V praxi se v případě regulace lobbingu ustavily dva 
základní přístupy: regulace lobbistických aktivit 
legislativní cestou a samoregulace profesionálními 
lobbistickými asociacemi nebo lobbisty samotný-
mi. Zatímco v prvním případě je stanovení koneč-
né podoby pravidel, jejich striktní vymáhání 
a sankcionování výlučně v pravomoci státu, druhý 
přístup je charakterizován stanovením minimál-
ních požadavků a standardů činnosti včetně jejich 
vymáhání a sankcionování zastřešujícími asocia-
cemi lobbistů, popř. lobbisty samotnými.

Oba dva přístupy mají své přednosti a nedostat-
ky. Slabinou samoregulačního principu je často 
velmi nízká vynutitelnost nastavených pravidel, 
přijatá pravidla jsou poměrně obecná. Většinou se 
jedná spíše o stanovení určitých etických zásad 
(čestnost, férovost apod.) majících povahu mini-
malistických požadavků. Na druhou stranu, i když 
pravidla vytvářejí pouze obecný rámec, nabízí po-
měrně široký prostor, jak je konkrétně naplňovat. 
Bezespornou výhodou právní regulace je snazší 
a účinnější vymahatelnost pravidel.

Tam, kde je důvěra občanů ve státní správu vy-
soká, úsilí lobbistů či lobbistických asociací řídit 
se pečlivě nastavenými zásadami transparentnosti 
a poctivého jednání může být dostačující. V ze-
mích, kde veřejné mínění o státní správě a politice 
je smíšené, silnější prvky samoregulace a zavedení 
právní regulace mohou být prostředkem k obnově 
důvěry občanů ve státní správu a politiku vůbec. 

Je zřejmé, že „odpovídající model“ pro stanovení 
transparentnosti a odpovědnosti ve vládě musí být 
do značné míry šitý na míru pro politickou realitu 
jednotlivých územně správních celků.

Rozvoj nebo aktualizace pravidel a stanovení 
standardů pro zvýšení transparentnosti v lobbová-
ní není snadná záležitost. V některých zemích 
regulační právní předpisy ohledně lobbování již 
existují — Austrálie, Kanada, Francie, Maďarsko, 
Polsko, Litva, Taiwan, Velká Británie, Francie 
a USA. Další země se nacházejí ve fázi diskuse, při-
jímání či projednávání regulačních zákonů týkají-
cích se lobbistických aktivit — Česká republika, 

Jižní Korea, Itálie, Mexiko, Norsko, Slovensko, Slo-
vinsko. Spornou otázkou ale zůstává míra či inten-
zita regulace. Mají být pravidla pouze přísná a de-
tailní? Nebo je nutností, aby součástí regulace byla 
také schopnost pravidla vynucovat? Je možné, aby 
jedno bez druhého fungovalo?

3.1 Zásady účinné regulace lobbování

I když jen několik zemí přijalo právní předpisy, 
podle kterých je lobbing regulován, je možné na 
základě jejich zkušeností položit klíčovou otázku: 
Jaké jsou prvky účinné regulace lobbování? Aby 
bylo možné odpovědět, je třeba hledat odpovědi 
na řadu dalších otázek:
• Kdo je (má být) regulován a mají pravidla regis-

trace platit stejně pro všechny zúčastněné, tedy 
od právních firem přes obchodní asociace až po 
neziskové organizace a think-tanky?

Reálným příkladem, kde kvůli nedostatečné definici lobbování čelí závažným 
problémům, jsou některé země Evropské unie, případně další země, které již 
legislativní úpravu regulace mají. Například v Litvě obecná definice lobbingu 
ponechává rozhodnutí o registraci do značné míry na vlastním uvážení, což 
v roce 2007 vedlo k registraci pouhých 13 žadatelů. V Austrálii, stejně jako 
v Litvě a Polsku, definice lobbisty zahrnuje pouze ty, kteří lobbují pro třetí 
stranu, a vylučuje tedy firemní lobby a neziskové organizace.
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• Jaké údaje by mělo být povinné zveřejňovat, 
tedy jaké informace jsou užitečné pro posouze-
ní vnějšího vlivu na rozhodovací proces a jak 
detailní by měly být, aniž by to vedlo k nutnos-
ti poskytovat důvěrné informace mezi lobbis-
tou a klientem?

• Jaký způsob regulace zvolit?
• Jak získávat či vymáhat informace o lobbingu?

OECD v uplynulých dvou letech analyzovala 
zkušenosti z vládní regulace, legislativy a sebere-
gulace lobbistů. Z komparativních studií vyplývá, 
že legislativa upravující lobbování je zaváděna po-
stupně, krok za krokem. Případové studie jednotli-
vých zemí ukazují, že tamní regulační systémy se 
liší v závislosti na kulturním a ústavním podkladu 
daného státu. Přesto je možné určit některé společ-
né prvky účinné regulace — srovnání dala na půdě 
OECD vzniknout formulaci deseti principů pro 
transparentnost a poctivost (integritu) v lobbování 
(OECD 2010, s. 2–4). Uvedené principy nejen re-
flektují potřebu jasných pravidel pro lobbisty, ale 
také je patrná tendence zasadit pravidla do širšího 
rámce fungování veřejné správy a specifických 
požadavků kladených na „dobrou správu věcí ve-
řejných a vládnutí“ (good governance) (Vymětal 
2008), a tedy i samotné lobbované.

3.2 Postoj lobbistů k regulaci 
a seberegulaci

Hodnocení, popřípadě měření lobbingu se odehrá-
vá převážně pomocí tzv. měkkých dat.7 Mezi sub-
jekty zabývajícími se touto problematikou stojí na 
prvním místě agentura Donath-Burson-Marsteller,8 
která opakovaně provádí šetření měření efektiv-
nosti lobbingu již od roku 2001. Hlavní metodou 
jsou dotazníková šetření, prováděná s využitím 

nejmodernějších metod. Výsledky těchto šetření 
byly publikovány v letech 2001, 2003, 2005 a 2009 
s použitím vlastního dotazovacího internetového 
systému, který umožňuje okamžité vytváření do-
tazníků a distribuci personalizovaných osobních 
žádostí o účast v průzkumu.

Dalším významným zdrojem hodnocení lob-
bingu jsou analýzy zpracovávané v rámci OECD, 
které se přibližně od roku 2005 zaměřovaly hlavně 
na zvyšování transparentnosti lobbování, a to 
z hlediska registrace, povinnosti zveřejnit cíle a kli-
enty a zveřejňování pravidelných zpráv o lobbis-
tických aktivitách (OECD 2009a).

Všichni lobbisté v Evropě — smluvní, firemní 
(in-house, corporations) i lobbisté neziskových or-
ganizací (in-house, organisations) — uznávají, že 
ovlivňování pomocí nelegálních praktik (úplatky, 
neetický lobbing) výrazně poškozuje veřejné vní-
mání lobbingu jako takového. Výsledkem je, že 
více než tři čtvrtiny dotázaných lobbistů podpo rují 
povinný systém transparentního lobbování (OECD 
2009a). Značné názorové rozdíly však nastávají 
v otázce, kdo by měl tento program tran sparentnosti 
spravovat. Ti, kteří se domnívají, že nevhodné 
ovlivňování je častým problémem lobbování, pod-
porují, aby regulace lobbingu (a programy trans-
parentnosti) spadala do vládní (státní) agendy. Na-
opak lobbisté, kteří se domnívají, že porušování 
etických pravidel lobbování nejsou nebo nejsou 
často problémem lobbování, preferují spíše organi-
zování programů transparentnosti profesionálními 
lobbistickými asociacemi nebo lobbisty samotný-
mi.

Výzkum OECD (2009a) se zaměřil na postoj 
lobbistů k seberegulaci a k regulaci profese v Evro-
pě. Průzkumu se zúčastnilo 128 profesionálních 
lobbistů, 25 ekonomických zájmových skupin (fi-

7  Měkká data označují skupinu dat obtížně měřitelných a uchopitelných za pomoci standardních postupů. Nejčastěji jsou zjišťo-
vána pomocí dotazníkového šetření, konzultací, rozhovorů, jsou spíše kvalitativního charakteru a popisují chování, vnímání 
nebo postoje. Odrážejí v sobě nejen minulé zkušenosti, ale také určitá očekávání do budoucnosti. Jejich přednost spočívá 
v tom, že jsou relativně rychle zjistitelná a mohou obsahovat minimální zpoždění (podrobněji viz Bajzíková, A., Procházková, J., 
Vymětal, P., Žák, M., 2010).

8  Společnost Donath-Burson-Marsteller poskytuje služby v oblasti public relations a public affairs (veřejných záležitostí). Je sou-
částí mezinárodní sítě poboček Burson-Marsteller. V oblasti hodnocení lobbingu spolupracovala v České republice se společ-
ností Factum Invenio s. r. o.
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remních lobbistů, in-house lobbyists) a 36 nezis-
kových zájmových organizací. Z oslovených 1005 
osob a organizací, které samy sebe identifikují jako 
lobbisty, odpovědělo 189 evropských lobbistů 
(18,8 %), což je doposud největší odezva ve srovná-
ní s jakýmikoli předcházejícími akademickými 
průzkumy zabývajícími se postoji lobbistů. Prů-
zkum nejdříve šetřil názory na kodexy chování pro 
lobbisty, potom se zaměřil na diskutabilní otázku, 
zda má být registrace lobbistů a zveřejňování in-
formací o nich (zejména finančních) povinné, a ta-
ké se ptal na názory respondentů, kdo podle nich 
má regulaci lobbistů organizovat.

Až 91 % dotázaných respektuje nějaký kodex 
chování, přičemž respondenti preferují etické ko-
dexy sestavené profesionálními lobbistickými aso-
ciacemi (61 %) před kodexy, které nabízí vlády 
(3,2 %), ostatní se hlásí ke svým vlastním kode-
xům. Rozdílné postoje mezi respondenty jsou 

ohledně smysluplnosti (užitečnosti) pokynů v ko-
dexech: zatímco 68 % profesionálních lobbistů 
a 60 % firemních lobbistů je s nimi spokojeno, ne-
ziskové organizace si myslí, že jsou užitečné jen 
z 36 % (OECD 2009a, s. 39–42).

Mezi dalšími otázkami se ve výzkumu objevil 
i problém zavádění programů transparentnosti 
v lobbingu. Problém tak navazuje na žhavou něko-
likaletou diskusi v EU o registrech lobby, tj. otáz-
ka, zdali mají být registry povinné či dobrovolné. 
Celkem 61 % tazatelů podpořilo myšlenku povinné 
registrace, 18 % naopak bylo pro dobrovolnou re-
gistraci, 15 % zaujalo neutrální postoj. Podíváme-li 
se na názory podle jednotlivých kategorií lobbistů, 
tak největšími zastánci povinné registrace jsou 
podle očekávání lobbisté z řad neziskových orga-
nizací (80,6 %), následují profesionální lobbisté 
a firemní lobbisté s téměř shodnou podporou 
(57 %, resp. 56 %). Další rozdíly v názorech přináší 

Box č. 1 » Deset principů pro transparentnost a poctivost v lobbování

1. Stát by měl zajistit rovné podmínky všem zúčastněným stranám a poskytovat spravedlivý a rovný přístup 
k rozvoji a provádění veřejných politik.

2. Vytváření pravidel a pokynů pro lobbování by mělo zohlednit kulturní zvyklosti a brát v úvahu především 
ústavní principy a zavedené demokratické postupy.

3. Pravidla a pokyny pro lobbování by měly být v souladu s širším právním rámcem i jednotlivými politikami.
4. Státy by měly jasně definovat pojmy „lobbování“ a „lobbista“ a vytvořit pravidla a pokyny týkající se lobbo-

vání.
5. Státy by měly zajistit dostatečnou úroveň transparentnosti tak, aby zveřejňované informace o lobbingu po-

skytovaly dostatečné a relevantní údaje o klíčových aspektech lobbování a aby byla zajištěna veřejná kont-
rola.

6. Státy by měly umožnit zúčastněným subjektům — organizacím občanské společnosti, firmám, médiím a ši-
roké veřejnosti — lobbování kontrolovat.

7. Státy by měly budovat kulturu integrity ve veřejných organizacích a při rozhodování pomocí stanovení jas-
ných pravidel a obecných zásad chování pro úředníky během jejich působení ve veřejné správě a po jejich 
odchodu.

8. Lobbisté by měli splňovat standardy profesionality a transparentnosti a měli by sdílet zodpovědnost za pod-
poru kultury transparentnosti a poctivosti v lobbování.

9. Státy by měly zapojit klíčové aktéry nejen při vytváření pravidel a norem, ale i při jejich zavádění do praxe, 
prosazování a sankcionování. Z toho vyplývá požadavek provádět koherentní spektrum strategií a postupů 
k dosažení shody.

10. Země by měly přezkoumávat fungování zavedených pravidel a pokynů pro lobbování v pravidelných inter-
valech a provádět nezbytné úpravy.

Pramen: OECD (2010): The 10 Principles for Transparecy and Integrity in Lobbying: A Good Governance Approach, s. 2–4
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otázka, kdo má podle respondentů spravovat a být 
zodpovědný za registraci lobbistů a programy 
transparentnosti — má to být vláda, asociace profe-
sionálních lobbistů, nebo je nejlepší seberegulace? 
Ze všech dotázaných preferuje 44,4 % odpověd-
nost profesionálních lobbistických asociací, třetina 
respondentů se domnívá, že by to měla být vláda, 
a pouze 12,2 % respondentů upřednostňuje sebe-
regulaci. Profesionální lobbisté a firemní lobbisté 
upřednostňují profesionální lobbistické asociace 
(51,6 %, resp. 48 %), zatímco neziskové organizace 
(63,9 %) by upřednostňovaly, kdyby tyto záleži-
tosti spadaly do vládní agendy (OECD 2009a, s. 51–
–53).

4. Lobbing a pravidla pro lobbované

Až doposud jsme se převážně zabývali otázkou na-
stavení pravidel pro lobbování z pohledu lobbistů, 
kam se také ubírá směr většiny obecných diskusí 
o lobbingu. Relativně opomíjenou stranou lobbis-
tických aktivit je druhá strana lobbingu — jeho pří-
jemci, veřejní funkcionáři (držitelé veřejného úřa-
du, public office holders). Proto se v posledních 
několika letech dostává do popředí i analýza pravi-
del pro lobbované, zejména na půdě OECD.

Pokud je v rámci právní úpravy zahrnuta strana 
lobbovaných, většinou bývá tento trend spojován 
se zvyšováním transparentnosti rozhodování ve 
veřejné politice jako nové formy vládnutí (Vymětal 
2007, 2008). Tak například hlavním cílem kanad-
ské nebo australské úpravy není získat přehled 
o lobbistech, ale transparentnost vládních činitelů 
a politických procesů (Lobbying Act 1985; Lob-
bying Code of Conduct 2008), tj. dobré vládnutí při 
správě věcí veřejných. Řada mezinárodních dopo-
ručení, iniciativ a projektů, ale také reálné trendy 
ve veřejné správě se snaží modernizovat veřejnou 
správu a zavádět takové mechanismy a nástroje, 
které by zvýšily transparentnost procesů nejen 

„uvnitř“ veřejné správy, ale také „navenek“ vůči 
zbytku společnosti. Většina je spojována s větší 
mírou otevřenosti, transparentnosti a poctivosti 
výkonu veřejných funkcí veřejnými činiteli (OECD 
2003, 2007, 2008), i když tato míra je spíše zatím 
abstraktně vnímána nežli měřena. A právě trans-
parentnost se zdá být leitmotivem a tak trochu 
i zakletým slovem většiny těchto snah.

Existují tedy nějaké speciální podmínky a ome-
zení pro adresáty lobbingu?9 Nejčastěji jsou v tom-
to případě používány opatření a instituty otáči-
vých dveří (revolving doors) a zákazu výkonu 
lobbingu po odchodu z veřejné funkce. Tato pravi-
dla mají většinou charakter právních norem a ná-
sledující text bude převážně vycházet z právního 
zakotvení. V případě měkkých nástrojů regulace je 
možné nalézt etické kodexy státních úředníků a ji-
ná související opatření.

4.1 Problém otáčivých dveří 
a časové zákazy výkonu činnosti

Jedním z potenciálních problémů, které se v sou-
vislosti s lobbingem objevují, jsou tzv. otáčivé dve-
ře, které se (a)symetricky dotýkají jak lobbistů, tak 
lobbovaných. Liberální demokracie jsou mnohdy 
velmi otevřené a většinou nekladou žádné velké 
překážky a omezení pro vstup nebo vystoupení 
z politiky. Otáčivé dveře popisují stav, kdy se do 
vysoké politiky mohou dostat představitelé silných 
zájmových skupin nebo i samotní lobbisté na jed-
né straně (from private sector-to-government, from 
lobbyist-to-government), a na straně druhé se řada 
bývalých veřejných úředníků stává lobbisty nebo 
zaměstnanci lobbistických firem (from govern-
ment-to-lobbyist). „Propustnost“ dveří je sice obou-
směrná, ale drtivě převažuje směr z veřejného sek-
toru směrem do lobbistického odvětví. Z hlediska 
lobbingu je významnou, ale bohužel podceňova-
nou a opomíjenou cestou zaměstnání bývalých ve-

9  Je třeba zmínit, že právní úpravy obsahují také výčet aktivit, které za lobbistické nelze považovat, jako např. běžná komunika-
ce mezi úředníky, komunikace na základě poskytování informací ze strany státních úřadů podle práva na informace, prohláše-
ní v médiích atp. Tato komunikace nebude do další analýzy v textu zahrnuta.
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řejných činitelů soukromými společnostmi (from 
government-to-private sector). Všechny čtyři podo-
by s sebou ale nesou určitá nebezpečí — první dvě 
mohou sloužit k preferenci firemních zájmů při 
formulaci politik nebo při vytváření regulací (viz 
např. problém ovládnutého strážce), zbylé dvě 
mohou znamenat využívání vazeb a známostí 
z předchozího působení ve veřejném sektoru a po-
litice pro zájmy svého klienta/zaměstnavatele (na-
bízení odměn, nejrůznější zvýhodňování, obchod 
s informacemi, preferenční přístup atp. (OECD 
2009b, s. 14, s. 20–24), či dokonce cronyismus 
a klientelismus). Otázka regulace těchto vztahů 
není pouze otázkou regulací lobbingu, ale také 
opatření souvisejících s konfliktem zájmů, finanč-
ních přiznání úředníků či omezení přijímat dary 
(viz OECD 2009a, s. 71).

Z důvodu, aby se minimalizovalo riziko zne-
užití informací, bývalých kontaktů a znalostí 
z předchozího výkonu funkce veřejného činitele, 
je možné v řadě úprav lobbistických aktivit najít 
ustanovení o určitých přechodných dobách, kdy 
veřejní činitelé mají zakázáno lobbing vykonávat. 
Nejčastěji bývá tento problém právně ukotven jako 
zákaz výkonu lobbingu po určitou dobu (časové 
moratorium, přechodné období či čekací lhůta, 
nebo jako „vychladnutí“, cooling off period) (Grif-
fith 2008, s. 6–7; OECD 2008, s. 20; OECD 2009a), 
či jako vyloučení budoucího zaměstnání (post-
-separation employment) (Griffith 2008; OECD 
2009a). Tato opatření mají napomoci omezit pro-
stor potenciálních konfliktů zájmů, zneužívání 
vnitřních informací (insider information), využí-
vání znalosti prostředí, procesů a známostí pro 
„zprostředkování přístupu“ po odchodu z úřadu 
(HoC 2009b, s. 33). Opatření většinou stanovují 
dobu po skončení mandátu, kdy veřejní funkcioná-
ři nesmí být zaměstnáni nebo nesmí provozovat 
lobbistickou činnost (od 6 měsíců až po 5 let v Ka-
nadě), ale velmi často také obsahují jistá omezení 
pro veřejné funkcionáře aplikovatelná i v průběhu 
výkonu jejich veřejné funkce ve veřejném sektoru 
(OECD 2009b, s. 17, s. 29–30). Hlavní důvody pro 
tato opatření již byly zmíněny výše — mají udržet 

nebo zvýšit důvěryhodnost státní správy jako cel-
ku, udržet její integritu, jasněji vymezit prostor 
konfliktu zájmů a omezit prostor pro neférové vý-
hody (OECD 2009b; OECD 2009c, s. 12). Mezi nej-
častěji uváděné důvody pro zavádění těchto pře-
chodných období patří (OECD 2009b, s. 8; OECD 
2009c, s. 65–66):
• hledání budoucího zaměstnání veřejných úřed-

níků mimo veřejnou správu;
• možnost zaměstnání jako lobbisty, který bude 

zpětně ovlivňovat státní instituce;
• přepínání (změna) stran v lobbingu (z lobbova-

ného lobbovaným či naopak) při odchodu z ve-
řejného sektoru;

• zneužívání či využívání vnitřních informací (in-
sider information);

• opětovné zaměstnání ve veřejném sektoru ve 
stejné záležitosti/problematice, ale u jiného 
úřadu;

• nejrůznější druhy prokazování loajality;
• pokračující vazby a vztahy s předchozím za-

městnavatelem (dary, sponzoring atp.);
• osobní zájmy (vlastnictví akcií, zájmy členů ro-

diny);
• konflikt zájmů.

4.2 Další opatření týkající se 
adresátů lobbingu

Velmi rozporuplnou otázkou také zůstává, zdali 
poslanci a veřejní činitelé nemohou být de facto 
lobbisty. V některých zemích s výraznou korpora-
tivistickou kulturou jako například ve Švédsku je 
poslanec povinen zveřejnit, je-li členem nějaké zá-
jmové skupiny nebo státního orgánu, jejichž zá-
jem by mohl prosazovat (hovoří se o tzv. dvou-
mandátovém lobbingu, dual-mandate lobbying) 
(EP 2003, s. 49; Malone 2003, s. 18; Pross 2007, 
s. 24). Ve Švédsku, Německu nebo Dánsku je zce-
la běžnou praxí, že poslanci jsou zároveň členy od-
borů, profesních komor (lékaři, právníci) nebo ji-
ných zájmových uskupení, kdy se zdůrazňuje par-
ticipace na rozhodování a konsensuálních řešeních 
(Pross 2007, s. 24). V jiných systémech je odpověď 
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na otázku zveřejňování členství poslanců v zájmo-
vých skupinách nejednoznačná, i když prosazová-
ní partikulárních zájmů v případě poslaneckých 
pomníčků je běžnou praxí všude na světě. Evrop-
ský parlament např. problém „dvojitých mandátů“ 
a vytváření tzv. meziskupin (intergroups) a „jiných 
neoficiálních seskupení poslanců složených ze čle-
nů různých parlamentních výborů s cílem umožnit 

neformální výměnu názorů na konkrétní otázky 
napříč různými politickými skupinami a podporo-
vat kontakty mezi poslanci a občanskou společnos-
tí“ (EP 2009a; EP 2009b, čl. 32) příliš nepodporuje 
a dává ho do souvislosti s konfliktem zájmů, proto-
že členové těchto skupin mohou sloužit také jiným 
parciálním zájmům. V případě Francie je zcela za-
kázáno využívat své postavení a výkon svého man-
dátu poslance pro zájmy finančních, průmyslo-
vých nebo komerčních společností nebo profesních 
organizací a zájmů, a to včetně členství v soukro-
mé, obecní nebo zájmové organizaci či skupině, 
nebo s nimi uzavírat jakékoli dohody, ze kterých 
by vyplývaly konkrétní závazky, jež by omezovaly 
parlamentní činnost poslanců (AN 2009; EP 2003, 
s. 47). Na druhou stranu je to obcházeno vytváře-
ním tzv. studijních skupin uvnitř Národního shro-
máždění, které sdružují zástupce napříč politic-

kými stranami a každý z poslanců zde může 
svo bodně formulovat své zájmy (EP 1996, s. 11).

Jedním z používaných nástrojů v rámci pravi-
del chodu úřadu nebo etických kodexů, který 
může být v souvislosti s lobbingem použit, je také 
zřízení registru přiznání k finančním zájmům 
(tedy nikoli daňová přiznání), v některých zemích 
dokonce registru darů veřejných funkcionářů, ze-

jména poslanců a vrcholných představitelů exeku-
tivní složky státní moci. Tento nástroj má přinést 
vyšší míru transparentnosti právě při rozhodování 
veřejných funkcionářů.10 Tento nástroj byl zaveden 
např. ve Velké Británii (1974) a původně se týkal 
pouze poslanců Dolní komory Parlamentu, kteří 
museli uvádět jiná zaměstnání, majetek a finanční 
a majetkové podíly nejen sebe, ale také členů svých 
rodin (manželek/ů, partnerek/ů i vyživovaných 
dětí) od určité relevantní a předem stanovené část-
ky (běžně 200 nebo 1000 liber) (HoC 2009a, § 19–
–65).11 Ovšem ani tato opatření nebyla pro transpa-
rentnost dostatečná — z rejstříku vypadly přijaté 
dary a neřešena zůstala otázka přiznání nejbliž-
ších spolupracovníků poslanců. Proto některé 
země zavedly také pravidelně aktualizované regis-
try darů (od určité hodnoty), ve Velké Británii jsou 
vedeny v rámci registru finančních zájmů od roku 

OECD v uplynulých dvou letech analyzovala zkušenosti z vládní regulace, le-
gislativy a seberegulace lobbistů. Z komparativních studií vyplývá, že legisla-
tiva upravující lobbování je zaváděna postupně, krok za krokem. Případové 
studie jednotlivých zemí ukazují, že tamní regulační systémy se liší v závislos-
ti na kulturním a ústavním podkladu daného státu. Přesto je možné určit ně-
které společné prvky účinné regulace — srovnání dala na půdě OECD vznik-
nout formulaci deseti principů pro transparentnost a poctivost (integritu) 
v lobbování.

10  Ve Velké Británii obsahuje „informace o všech finančních zájmech a jiném materiálním prospěchu, které poslanec obdržel 
a o kterých by se ostatní mohli domnívat, že významně mohou ovlivnit jeho jednání, projevy nebo hlasování při výkonu jeho 
poslaneckého mandátu v Parlamentu“ (HoC 2005; HoC 2009a).

11  Zkušenosti z jiných zemí světa ale ukazují, že ani toto nemusí stačit a může dojít k obcházení i těchto povinností, např. v sou-
vislosti s existencí akcií na doručitele.
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1974, v Austrálii od roku 1997, resp. 2003, v USA je 
určitý typ darů zakázán zcela od roku 2007. Pro-
blém možnosti nekalého lobbování u asistentů 
a administrativního štábu poslanců je většinou ře-
šen samostatným registrem těchto pracovníků 
(jako ve Velké Británii) a mohou pro ně platit po-
dobná ustanovení o přiznání finančních zájmů 
a darů jako pro samotné poslance.

Jinou, poměrně častou možností, jak určitým 
způsobem zamezit zneužívání lobbingu a vnést 
pravidla i na tomto poli pro všechny relevantní ve-
řejné činitele, je definice a striktnost konfliktu zá-
jmů, což je nutno chápat jako preventivní nástroj 
pro řešení problémových situací vyplývajících 
z výkonu funkce veřejného činitele,12 kdy by moh-
la být narušena jeho nestrannost, spolehlivost 
nebo by mohlo dojít ke zneužití jeho postavení. 
Většinou je problematika konfliktu zájmů řešena 
jak zákony, tak vnitřními předpisy (řády) jednotli-
vých úřadů, i etickými kodexy. Některá opatření, 
která do této problematiky spadají, byla již zmíně-
na výše v případě zákazu výkonu činnosti po od-
chodu z funkce veřejného činitele nebo podávání 
finančních přiznání. Tato opatření většinou nevy-
stačí se zákazem vstupu do lobbistického odvětví, 
ale také dochází k jistému omezování zaměstnání 
v soukromém sektoru (přechod např. z minister-
stva dopravy do oboru firem stavby dálnic). Důvo-
dem je obecně možnost využít znalostí a kontaktů 
bývalého zaměstnavatele, přípravy projektu „na 
míru“, znalostí technických požadavků zadávací-
ho řízení atp. Některé země dokonce odchod z ve-

řejného sektoru procedurálně zakotvily do pravi-
del zaměstnání v soukromém sektoru s povinností 
žádat o svolení buď ředitele úřadu, nebo speciálně 
ustavené komise (viz Advisory Committee on 
Business Appointments ve Velké Británii) (HoC 
2009b, s. 27). Dalšími relevantními opatřeními, 
která se konfliktu zájmů dotýkají, jsou povinnost 
zveřejňovat své finanční zájmy, přijaté dary, naby-

tý majetek, přiznání soukromých zájmů, nebo 
omezení výkonu dalšího povolání jak pro veřejné 
funkcionáře, tak pro vymezený okruh rodinných 
příslušníků (OECD 2003, 2007) — viz souvislost 
s omezením výkonu lobbingu výše.

Jiný, trochu problematicky přijímaný nástroj 
užívaný pro vyšší míru transparentnosti rozhodo-
vání a kontaktů jsou tzv. otevřené kalendáře ve-
řejných činitelů. Ti musí v pravidelných interva-
lech poskytovat informace o svých schůzkách 
a kontaktech se třetími osobami mimo danou insti-
tuci, a to buď o všech kontaktech, nebo pouze 
o kontaktech s (registrovanými) lobbisty. Otázkou 
pak je, zdali jsou zcela veřejně přístupné, či nikoli. 
S tímto opatřením počítá i český návrh zákona 
o lobbingu, ve světě je běžnou povinností např. 
v Kanadě.

Jiným způsobem, jak je možné ošetřit chování 
veřejných funkcionářů v případě lobbingu, je pou-
žití „měkkých“ nástrojů, např. etických kodexů. 
Fakticky může každý úřad, každá instituce, zvolit 
svou vlastní podobu a podrobné rozpracování ně-
kterých opatření etického chování v závislosti na 
problémech, které nejčastěji řeší. Existují sice 

Problémem mnoha etických kodexů je jejich slabá vynutitelnost a velmi slabé 
sankce. I když jsou tyto nástroje „módním trendem“, o jejich faktické účinnos-
ti panují pochyby nejen mezi širokou veřejností, ale také mezi samotnými re-
gulovanými subjekty.

12  Konflikt zájmů např. OECD (2003, s. 4) definuje takto: „Střet zájmů zahrnuje konflikt mezi výkonem veřejné služby a soukromý-
mi zájmy veřejného činitele, kdy soukromé zájmy úředníka mohou nesprávně ovlivnit vykonávání jeho veřejných povinností, 
jeho odpovědnost a spolehlivost.“
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obecná doporučení pro veřejné funkcionáře, ale je-
jich základní nevýhodou je, že jsou příliš obecná 
a nemusí být vodítkem pro to, jak se v daných situ-
acích zachovat. Na obecné úrovni jsou tak spíše 
obecnými principy, které by bylo vhodné dodržo-
vat, případně dále rozpracovat. Kodexy se poslední 
dobou stávají zaběhnutou praxí nejen v zákono-
dárných sborech (Austrálie, Velká Británie), ale 
také ve veřejné správě pro exekutivní složku státní 
administrativy (Austrálie, Kanada, Velká Británie), 
a většinou obsahují také ustanovení o styku s lob-
bisty, vyhýbání se konfliktům zájmů a stranění 
specifickým zájmům. V rámci kodexů bývá nejčas-
těji zakotven postup, jak by měl probíhat styk ve-
řejného úředníka s lobbistou,13 který smí jednat na 
oficiální půdě úřadu pouze s registrovaným lobbis-
tou (jako např. v Austrálii).

Problémem mnoha etických kodexů je ale je-
jich slabá vynutitelnost a velmi slabé sankce. 
I když jsou tyto nástroje „módním trendem“, o je-
jich faktické účinnosti panují pochyby nejen mezi 
širokou veřejností, ale také mezi samotnými regu-
lovanými subjekty.

5. Závěr

Regulace lobbingu není primárně otázkou kontro-
ly lobbistické činnosti. Velmi často je to pouze ved-
lejší produkt „vylepšování“ transparentnosti veřej-
ného sektoru a integrity veřejných činitelů. I když 
by se mohlo na první pohled zdát, že regulace se 
dotýká pouze lobbistů a reprezentantů zájmových 
skupin, tento příspěvek se snažil ukázat, že jednou 
ze zainteresovaných stran a subjektů jsou i veřejní 

činitelé samotní, tedy jedna z velmi silných zájmo-
vých uskupení. Pravidla pro lobbisty tak výrazně 
dopadají a týkají se i lobbovaných a právě ti mo-
hou být skupinou, která definici lobbingu, prosto-
ru a sankcím může bránit v první řadě.

Regulace lobbingu má tedy výrazné dopady na 
obě strany lobbistických aktivit. Pokud je umož-
něn dohled a kontrola veřejnosti nad procesem roz-
hodování, pak je regulace lobbingu i definice stře-
tu zájmů, etických kodexů lobbistů a veřejných 
činitelů atp. možnou cestou, jak nejen zvýšit trans-
parentnost procesů, ale také vytyčit jasnou hranici 
mezi nelegální korupcí a legitimním lobbingem. 
Pravidla pro lobbing jsou tedy ve své podstatě také 
nástrojem omezení prostoru pro korupci.

Spornými body ale zůstává několik otázek. 
V jaké podobě mají pravidla existovat — v podobě 
právních norem, nebo je lepší zvolit seberegulační 
přístup? Má být všem lobbistům měřeno stejně? Je 
nutné pravidla zaměřit primárně na lobbisty, nebo 
také zahrnout pravidla a případná omezení pro ad-
resáty lobbingu? Jak nastavit přísnost, detailnost 
a tvrdost vymáhání pravidel na straně lobbistů 
i lobbovaných tak, aby to vedlo k vyšší míře trans-
parentnosti a aby to zbytečně byrokraticky tyto ak-
tivity nezatížilo a neutlumilo, aby je to neodkázalo 
zpět do „ilegality“? Jaké další zákony je potřeba 
novelizovat a upravit? Řadu těchto otázek je nutné 
zasadit do právního, ekonomického, kulturního 
a sociálního kontextu jednotlivých zemí. V mnoha 
zemích je největší překážkou zavádění pravidel 
právě chybějící vůle politické reprezentace jakkoli 
tyto aktivity regulovat či nedostatečná poptávka po 
regulaci ve společnosti obecně.

13  Lobbista se musí jako lobbista představit a uvést, zdali je v Registru lobbistů, musí úředníkovi sdělit jméno svého klienta a in-
formovat také o záležitosti, kterou chce jeho klient projednávat (Lobbying Code of Conduct 2008, § 8).
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Hodnocení transformačního procesu z pohledu in-
stitucionální analýzy není v české a slovenské eko-
nomické literatuře ojedinělé. Objevují se mnohé 
studie, které mapují období po pádu komunistic-
kého režimu z pohledu nejrůznějších empirických 
ukazatelů, např. Lízal a Kočenda (2001), Žák a Vy-
mětal (2006), Geršl (2006), Kadeřábková (2007), 
Gregorová a Žák (2008) nebo Žídek (2006). Studie, 
která by systematicky hodnotila korupční vývoj 
během transformace na Slovensku s podporou jed-
noho teoretického modelu, ale zatím v české a slo-
venské literatuře není. V této práci se proto poku-
sím vyplnit tuto mezeru a zmapovat vývoj korupce 
na Slovensku v období transformace a zhodnotit 
ho z pohledu teorie nové politické ekonomie.2

Teorie nové politické ekonomie vysvětluje pro-
blém korupce v transformujících se zemích býva-
lého východního bloku lépe než jiné teoretické 
přístupy. Zdůrazňuje, že problém centrálního plá-
nování v posledním stadiu, v období normalizace, 

byl problémem neschopnosti vlády udržet formál-
ní systém založený na neformálních korupčních 
vztazích podněcujících k dobývání renty (Levy 
1990, Shleifer a Vishny 1992, Anderson a Boettke 
1997). Oproti jiným teoretickým přístupům, které 
například poukazují na prorozvojovou prospěš-
nost korupce (např. Leff 1964), teorie nové politic-
ké ekonomie vysvětluje problém korupce v býva-
lém východoevropském bloku lépe proto, že bere 
v úvahu specifika velmi podobného formálního in-
stitucionálního uspořádání bývalých postsocialis-
tických zemí.

Abych mohl zmapovat vývoj korupce na Slo-
vensku v období transformace a zhodnotit ho z po-
hledu teorie nové politické ekonomie, podřídím 
práci následující struktuře. Nejdříve představím 
jednoduchou teoretickou analýzu korupční situa-
ce v době normalizace, abych vysvětlil výchozí 
stav. Druhá kapitola bude věnována korupci na 
Slovensku od roku 1990 do roku 1992. Ve třetí ka-

*

í

  Korupce po roce 1989 
  na Slovensku
 } Ing. Tomáš Otáhal » Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1

1  Článek byl zpracován v rámci výzkumného záměru MSM6215648904 „Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace 
a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu“, tematického okruhu 01 
„Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách 
evropského integrovaného trhu“. Uvedený výzkumný záměr je řešen na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity 
v Brně za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 Článek je revidovanou a zkrácenou verzí pracovního sešitu Working Paper No. 8/2007 CVKS ESF MU. Za podnětné připomínky 
k první verzi tohoto článku děkuji Liboru Žídkovi a Zdeňku Tomešovi z ESF MU. Za pozdější diskuse děkuji Lubomíru Lízalovi 
z CERGE-EI a Peterovi Bottkemu z George Mason University.

2  Jsem si plně vědom toho, že každé hodnocení korupce může vyznít kontroverzně, obzvlášť pokud se jedná o korupci politickou. 
Proto bych rád upozornil čtenáře, že tato práce je arbitrární do té míry, do které je arbitrární každá empirická práce. Arbitrár-
nost práce spočívá ve volbě teorie, na základě které jsou interpretována zvolená data. Snažil jsem se proto vybrat ta data, kte-
rá jsou opravdu exemplární nebo co nejvíce pokrývají mapované období, bohužel pro kompletní zmapování data neexistují. In-
terpretace doby odpovídá teorii a sekundárním pramenům.
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pitole se pokusím popsat období od roku 1993 do 
roku 1998, tedy období vlády HZDS v samostat-
ném Slovensku. A dále ve čtvrté kapitole s pomocí 
několika typů měření korupce zhodnotím další 
trendy vývoje korupce. V závěru korupční vývoj 
po roce 1989 na Slovensku shrnu a vznesu něko-
lik otázek dalšího výzkumu korupce ve střední 
Evropě.

1. Situace v kontextu korupce 
na počátku transformace Slovenska

V této kapitole vysvětlím normalizaci z pohledu 
nové politické ekonomie korupce. Tato stručná 
analýza představuje výchozí bod pro další hodno-
cení transformačního období. Bohužel empirické 
důkazy o korupčních aktivitách na Slovensku před 
pádem komunismu je možné nalézt pouze spora-
dicky. Argumentace v této kapitole bude založena 
na teoretickém modelu.

Korupce je v textu chápána jako „chování, které 
se odchyluje od „formálních povinností“ veřejné 
role pro soukromé (osobní, rodinné nebo skupino-
vě orientované) zájmy, pro finanční nebo statuso-
vý zisk, a dále jakékoliv chování, které porušuje 
pravidla za účelem zvyšování soukromého vlivu“ 
(Nye 1967, str. 419).3

Centrálně plánované hospodářství dosahovalo 
v období normalizace minimálního ekonomického 
růstu. Byrokratický management (Mises 2002, Nis-
kanen 1968), prostřednictvím kterého byla vyrábě-
na a alokována centrálně plánovaná produkce, ne-
byl schopen zajistit obyvatelům Slovenska podobný 
životní standard, jakému se těšili obyvatelé západ-
ních států. Proto obyvatelé Slovenska museli hle-
dat jiné, neoficiální cesty, jak uspokojovat své spo-
třební nároky.

Kornai (1980) tvrdí, že byrokratický manage-
ment, protože byl zavázán naplňovat plány cent-
rálních plánovačů, nebyl podněcován k výrobě 
a alokaci statků, které odpovídaly potřebám oby-

vatel. To vedlo k přebytkům poptávky po spotřeb-
ních statcích, jakými byly například potraviny, až 
k přebytkům poptávky po luxusních statcích, jaký-
mi byla například auta nebo zlato. Přebytek po-
ptávky po spotřebních statcích podněcoval obyva-
tele i byrokraty ke korupci. Kornai (1980) dále 
tvrdí, že byrokratický management se snažil vytvá-
řet přebytek poptávky tím, že snižoval cenu spo-
třebních statků pod rovnovážnou úroveň, aby ma-
ximalizoval svůj rozpočet. Navíc přebytek poptávky 
po spotřebních statcích podněcoval byrokratický 
management k soutěži o přidělované vzácné zdro-
je znovu prostřednictvím korupce.

Shleifer a Vishny (1992) navazují na Kornaiovu 
ekonomickou analýzu centrálně plánovaného hos-
podářství. Prezentují model, který vysvětluje, proč 
centrální plánovači systematicky vytvářeli chronic-
ké nedostatky centrálně plánované produkce. Pod-
le Shleifera a Vishnyho (1992) se byrokratický 
management snažil systematicky vytvářet nedo-
statky proto, aby si zajistil výnosy z korupce pro-
střednictvím dobývání renty. Zatímco Kornai (1980) 
argumentuje tím, že alokace vzácných zdrojů 
v centrálním plánování byla provázena měkkým 
rozpočtovým omezením produkčních a adminis-
trativních organizací, Shleifer a Vishny (1992) pre-
zentují model, který argumentuje tím, že soutěž 
o spotřební statky a vzácné zdroje v období nor-
malizace v centrálně plánovaném hospodářství, ja-
kým bylo i tehdejší Slovensko, představovala dobý-
vání renty.

Protože oficiální byrokratický management mu-
sel přebytečné výnosy vykazovat u plánovacího 
úřadu, nemohli si členové produkčních a správ-
ních organizací příliš zvyšovat vlastní životní stan-
dard oficiální cestou. Jakmile byla ale cenová 
struktura nastavena tak, že cena byla pod úrovní 
ceny rovnovážné, spotřebitelé prezentující přeby-
tečnou poptávku byli ochotni korumpovat členy 
výrobních a správních organizací, aby získali vý-
hodu ve „frontě“. Protože se ale neoficiální úplatky 

3  Pro argumentaci ve prospěch této definice viz Otáhal (2006).
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oficiálně nevykazovaly a jejich výše přesahovala 
oficiální odměny byrokratického managementu, 
vedla korupce k alternativní alokaci vzácných 
zdrojů a spotřebních statků směrem k členům by-
rokratického managementu. Oficiální byrokratický 
management proto záměrně a systematicky vytvá-
řel chronické nedostatky, což bylo proti původní-
mu principu centrálně plánovaného řízení cenové 
struktury. Toto chování vedlo k neproduktivnímu 
vynakládání vzácných zdrojů, neboli k dobývání 
renty, které omezuje ekonomický rozvoj (North 
1992, 1994).

V grafu 1 je namodelovaný centrálně plánovaný 
dílčí trh. Oficiální cena je zde na úrovni Po. Za tuto 
cenu nabídka poskytuje množství Q. Protože je ale 
oficiální cena byrokratickým managementem na-
stavena tak, že je pod úrovní ceny rovnovážné Pe, 
na trhu je patrný přebytek poptávky. Přebytek po-
ptávky pak vede k tomu, že reálná neoficiální cena 
centrálně plánované produkce je na úrovni P. Kvů-
li oficiální ceně Po jsou pak poptávající podněcová-
ni k poskytování úplatků ve výši plochy b a oficiál-
ní byrokratický management je schopný získat 
rentu ve výši plochy r.

Oficiální systém chronického nedostatku syste-
maticky neuspokojoval spotřební nároky obyvatel. 

Graf č. 1 » Korupce v době normalizace

Q

Byrokratický management, který rozhodoval o alo-
kaci spotřebních statků, proto mohl uplatňovat 
diskreční rozhodovací pravomoc a alokovat spo-
třební statky tak, aby maximalizoval výnosy z ko-
rupce. Zmonopolizovaná vlastnická struktura ovlá-
daná členy výrobních a správních organizací 
podněcovala k vydírání, ke zpronevěrám, ke zneu-
žití postavení nebo pravomocí, k úplatkářství, kli-
entelismu či jiným formám korupce.

North (1992) tvrdí, že lidé jednají na základě 
zkušeností. Ať je zkušenostmi podmíněné jednání 
způsobeno procesem učení, transakčními náklady 
nebo nedokonalými informacemi, je jisté, že vzor-
ce korupčního chování, které na Slovensku vznika-
ly čtyřicet let, nelze změnit vytrhnutím listu z ka-
lendáře. Přesto transformace, která představuje 
změnu právního rámce, liberalizaci cen a privati-
zaci státního majetku, podněcuje k domněnce, že 
korupční vývoj na Slovensku zaznamenal pozitiv-
ní trend, protože omezení diskreční rozhodovací 
pravomoci byrokratického managementu privati-
zací státního majetku, odstraněním bariér vstupu, 
liberalizací cen a obchodu zmenšuje příležitosti ke 
korupci. V následujících kapitolách se pokusím 
ukázat, jaký směr tento korupční trend nabral ve 
vztahu k vysvětlenému modelu.

2. Korupce na Slovensku do roku 1992

Transformace na Slovensku měla do roku 1992 
prakticky totožný scénář jako v České republice. 
Federativní program platil samozřejmě pro oba 
státy společně. V této kapitole se pokusím ukázat, 
jak mohlo toto období vypadat z pohledu hodno-
cení korupce. Bohužel podobně jako v předchozí 
kapitole empirické důkazy o korupčních aktivi-
tách těsně po pádu komunismu je možné nalézt 
pouze sporadicky. Proto argumentace v této kapi-
tole bude navázána na výše vysvětlený model.

Do roku 1992 byla Slovenská republika součás-
tí společného státu Čechů a Slováků. Nástup trans-
formačního procesu v jednotném státě měl kopíro-
vat strategii šokové terapie provázenou deregulací, 
liberalizací cen a odstátněním majetku prostřed-
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nictvím rychlé privatizace. Ta měla vytvořit zá-
kladní rámec pro cestu od centrálního plánování 
k tržnímu hospodářství.

Východiska šokové terapie předznamenala ná-
stup nové éry hospodářských aktivit v Českoslo-
vensku. Přesto někteří autoři poukazují na důvody 
pro to, abychom se domnívali, že korupční prakti-
ky konce osmdesátých let převládaly i po roce 
1989 (Frič 1999). Žídek (2006) o tomto období ho-
voří jako o období „právního vakua“, proto se dá 
říci, že korupce je v tomto období prakticky nepo-
jmenovatelná a lze ji ztotožnit s kopírováním vzor-
ců v minulosti naučeného chování byrokratického 
managementu predikovaného výše vysvětleným 
modelem.

2.1 Privatizace státního vlastnictví

Privatizace státního vlastnictví je mnohými kritizo-
vána jako nejvýznamnější zdroj korupce během 
transformace (Reed 1996, 1999). Je třeba ale znovu 
zdůraznit, že důkazy korupčního jednání lze 
v tomto období nalézt jenom stěží. Politický kapi-
tál, jímž tehdejší vlády disponovaly, činil privatiza-
ci velmi důvěryhodnou a nepodezřelou.

Přestože politický kapitál činil privatizaci nepo-
dezřelou, nelze se domnívat, že v tomto období 
korupce neexistovala. Na druhou stranu lze ale 
velmi těžko odsuzovat privatizaci samotnou. Úče-
lem privatizace je převést státní majetek do rukou 
soukromých subjektů. O tom, kteří majitelé jsou ti 
nejvhodnější, nelze z pozice ekonomické teorie 
rozhodnout, a je třeba proto nastavit právní krité-
ria. Jaká ale taková kritéria mohou být v podmín-
kách „právního vakua“ a zvyků nesoucích v sobě 
zklamání z morality komunistické společnosti? 
S jistou formou nadsázky se dá říci, že „rozkrádá-
ní“ státního majetku za cenu úplatku je praktická 
forma privatizace a tvorba spontánních vlastnic-
kých práv, což je zřejmým privatizačním cílem 
malé i velké privatizace. Jediným možným způso-
bem, jak řešit problém korupce v privatizaci, je na-
stavení pevného právního rámce, který musí být 
efektivně vymáhán.

Provést transformaci státního vlastnictví na 
soukromé vlastnictví bez masivní privatizace 
ovšem nelze. Boyco, Shleifer a Vishny (1996) argu-
mentují tím, že privatizace je jedinou možnou 
cestou, jak navrátit státním podnikům konkuren-
ceschopnost, a to proto, že díky privatizaci je 
poskytování dotací podniku více nákladné než vy-
kazování zisků státu a jejich zpětný návrat do po-
lostátního podniku prostřednictvím dotací. V kom-
binaci s přísnou monetární politikou je proto 
privatizace jediným možným způsobem, jak zvýšit 
konkurenceschopnost bývalých státních podniků. 
Shleifer a Vishny (1992) tvrdí, že je to právě vztah 
založený na poskytování dotací státem do polostát-
ních podniků, co podněcuje manažery a představi-
tele veřejného sektoru ke korupci. Protože regula-
ce omezuje rozhodovací pravomoc manažerů, což 
vede k menší konkurenceschopnosti podniku, 
jsou manažeři nuceni žádat politiky o dotace. Ko-
rupce je pak prostředek, jak se vyhnout dopadu 
přísné regulace, nebo jak získat vyšší dotace 
a maximalizovat tím rozpočet. Jak Boyco, Shleifer 
a Vishny (1996) argumentují, kompletní privatiza-
ce není potom pouze dobrou cestou, jak navrátit 
konkurenceschopnost podniku, ale je to také dob-
rá cesta, jak odstranit korupci. Estrin, Hanousek, 
Kočenda a Švejnar (2009) poskytují přehled empi-
rických výzkumů dopadů privatizace na konkuren-
ceschopnost podniků bývalého východního bloku 
Evropy a Číny. Na základě vyhodnocení ekonome-
trických výsledků docházejí k závěru, že privatiza-
ce v postkomunistických zemích měla pozitivní 
dopad na ziskovost, technickou efektivnost, výno-
sy a další ukazatele konkurenceschopnosti podni-
ků s tím, že pokud byly podniky privatizovány za-
hraničními subjekty, byl tento pozitivní dopad více 
významný. Pozitivní dopad privatizace domácími 
subjekty se projevil v delším období. Jinými slovy, 
odstranění korupce prostřednictvím privatizace 
vedlo ke zvýšené konkurenceschopnosti podniků 
v zemích bývalého východního bloku.

Je ale třeba připomenout, že vyvarovat se pro-
blému korupce v procesu privatizace lze pouze 
tehdy, pokud je nastaven pevný právní rámec, kte-
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rý je efektivně vymáhán. Proto v počátcích trans-
formace na Slovensku, v období takzvaného práv-
ního vakua, nelze hovořit o období bez korupce.

Kromě malé a velké privatizace byly další 
formou odstátňování majetku restituce, neboli na-
vracení majetku původním majitelům. S tímto pro-
cesem bylo spojeno relativně komplikované rozho-
dování o konkrétních podmínkách, za jakých lze 
majetek navrátit. Především nebylo jednoduché 
rozhodnout, od kterého data vznikne nárok na re-
stituci, jestli poskytnout kompenzaci finanční 
nebo věcnou, jak daný majetek ocenit, kterým sub-
jektům vznikne nárok na restituci, a jak identifiko-
vat bývalé vlastníky, kteří byli často v emigraci. 
Navracení majetku původním vlastníkům proto 
vypadalo chaoticky a poskytovalo diskreční rozho-
dovací pravomoc odpovědným úředníkům.

Žák (1999) uvádí, že nutnost byrokratického 
ověřování restitučního nároku s sebou nesla ko-
rupční daň v podobě úplatků, pomocí nichž bylo 
možné některé byrokratické obstrukce obejít. Nut-
nost byrokratických procedur vedla ke korupci.

3. Korupce na Slovensku od roku 1993 
do roku 1998

Rokem 1993 vzniká samostatné Slovensko. Rozdě-
lení Československa rozdělilo také strategie další-
ho průběhu transformačního procesu. Na Sloven-
sku převzala odpovědnost za transformaci vláda 
HZDS pod vedením Vladimíra Mečiara.

Mečiarova vláda, která byla charakteristická na-
cionalistickým politickým programem,4 vyznívala 
v kontextu korupce kontroverzně. Kupříkladu byla 
obviňována z komunistických praktik a mediální 
manipulace. Fedor Gál v jednom rozhovoru shrnul 
roli médií v době nově vznikajícího samostatného 
Slovenska takto:

„Nominace ředitele STV byla pokaždé politická. 
Profesionalita kandidáta nebyla rozhodující. Je pa-
radoxem té doby, že tito lidé nezvládnutí své role 

pokaždé interpretovali jako politické spiknutí. Ná-
sledně se pak začali politicky vyhraňovat. Znám 
opravdu hodně takových, kteří objevili své národní 
cítění až poté, co profesionálně nezvládli svou od-
povědnou práci. Ptáte se však na klíčové okamžiky. 
Z mého hlediska to byl 3. březen 1991, kdy Milan 
Kňažko odrecitoval v STV, za pravidelnou Mečiaro-
vou desetiminutovkou, dramatický projev o tom, 
jak měl být vedením Veřejnosti proti násilí cenzuro-
ván. To byl konec VPN a začátek Hnutí za demo-
kratické Slovensko. Kdo tehdy přemýšlel nad tím, 
že jde o nesmysl, který vyvracel právě Kňažko tím, 
že si v televizi odbrebentil, co mu jiní napsali? Až 
po mnoha letech se zjistilo, že jedním z autorů ono-
ho projevu byl novinář a zpravodajec bývalé komu-
nistické rozvědky pan Cibula. Anebo onen mo-
ment, kdy v den voleb v roce 1994, v čase moratoria 
na politickou kampaň, Vladimír Mečiar před desít-
kami kamer a mikrofonů prohlásil, že mu měla být 
zmařena možnost volit. Takových a podobných 
„mediálních triků“ jsou za léta, co žiji, spousty.“ 
(Neviditelný pes 2006)

Leeson (2008) představil empirické důkazy 
toho, že v zemích, kde jsou média nezávislá na 
vládě, mají lidé větší povědomí o fungování vlády, 
aktivně se účastní politického procesu a volí častě-
ji. V zemích, kde vláda vlastní větší část médií, me-
diálních prodejců a reguluje mediální odvětví více, 
aby mohla kontrolovat obsah zpráv, jsou lidé k po-
litikům ignorantní a apatičtí. Tyto výsledky jsou 
testovány na třinácti zemích střední a východní 
Evropy včetně Slovenska. Brunetti a Weder (2003) 
podobně poskytují důkazy o tom, že v zemích, 
kde jsou média nezávislá nebo vlastněná soukro-
mými majiteli a poskytují nezávislé zprávy, obča-
né tendují k větší účasti na politickém procesu 
a volí tak, že kontrolují politický proces, čímž od-
razují politiky od korupce.

Zde proto vyvstává několik důvodů, proč se do-
mnívat, že korupce v tomto období na Slovensku 
byla a zároveň o ní málokterý občan věděl. Přede-

4  Zahraniční média jako například The Economist se o Mečiarově vládě vyjadřovala jako o populistické autokracii (The Economist 
1999).
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vším, stejně jako měl málokterý odborník prama-
lou zkušenost s praktickým fungováním tržního 
hospodářství, tak měl i nově nastoupivší politický 
představitel pramalou zkušenost s „technologií“ 
moci. Ti, kteří zkušenosti měli, byli bývalí komu-
nističtí představitelé. Jedinou jejich praktickou 
zkušeností byla ale zkušenost minulá, predikova-
ná výše vysvětleným modelem. Do roku 1998 ne-
byly na Slovensku přítomny žádné nadnárodní 
monitorující nevládní organizace, jakou je na-
příklad Transparency International. Podle zprávy 
Transparency International (Nagyová a Žitňanský 
2001) sestavované slovenskými investigativními 
novináři bylo období Mečiarovy vlády nejhůře 
hodnoceným z pohledu jejich možností pro výkon 
svého povolání. To jednoduše znamená, že se ko-
rupci nemohli věnovat ti, kteří mají významný vliv 
na její potírání, což jsou nezávislá média a nevlád-
ní monitorující organizace. Pokud má racionálně 
ignorantní volič možnost dozvědět se o korupčním 
jednání politiků, pak je to prostřednictvím nezávis-
lých a soukromě vlastněných médií, která reduku-
jí problém asymetrické informace mezi politikem 
a voličem nebo úředníkem a voličem.

3.1 Privatizace státního vlastnictví 
od roku 1993 do roku 1998

Transformační proces po rozdělení Českosloven-
ska neustal. Neustala ani přeměna státního vlast-
nictví na soukromé vlastnictví. Na Slovensku byla 
ale strategie kupónové privatizace, které se Sloven-
sko jako součást Československa účastnilo, opuš-
těna. Kupónová privatizace byla nahrazena přímý-
mi prodeji.

Druhá vlna velké privatizace probíhala na Slo-
vensku pod taktovkou Ministerstva pre správu 
a privatizáciu národného majetku, jehož ředitelé 
byli Vladimír Mečiar (15. 3. 1994–13. 12. 1994) a Mi-
lan Janičina (13. 12. 1994–30. 10. 1998). Do roku 
1998 bylo tímto ministerstvem podepsáno 1501 pri-
vatizačních smluv. V přímém prodeji byl privatizo-
ván majetek za 34 mld. Sk, zatímco ve veřejných 
soutěžích pouze za o něco málo více než 1 mld. Sk. 

Standardními metodami byly předány akcie v hod-
notě 36 mld. Sk a pod kontrolou státu, tedy kon-
krétně Fondu národního majetku podřízeného mi-
nisterstvu, zůstal majetek v hodnotě 30 mld. Sk 
(Krasko 2005).

Takto popsaná změna strategie privatizace ved-
la k větší politické kontrole privatizovaného majet-
ku. Větší diskreční rozhodovací pravomoc, a tedy 
také větší prostor pro korupci byl, jak predikuje 
v úvodu vysvětlený model, důvodem pro opuštění 
kupónové privatizace řízené automatickým systé-
mem aukcí (Tříska 2002).

4. Korupce na Slovensku od roku 1998

Po volbách v roce 1998 se na Slovensku až do roku 
2006 držela u moci pravicová vláda pod vedením 
premiéra Mikuláše Dzurindy. Ta se rozhodla změ-
nit politický styl bývalých vlád a „zatočit“ s korup-
cí. Důvodů bylo několik, ovšem největším problé-
mem bylo negativní vnímání slovenské korupční 
situace v zahraničí, což mohlo ohrozit vstup Slo-
venska do Evropské unie. Korupční skandály slo-
venských vlád se totiž dostaly do povědomí zahra-
ničních pozorovatelů a ratingových agentur.

4.1 Protikorupční program 
v kontextu empirických ukazatelů 
korupce

Dzurindova vláda vyhlásila korupci nulovou tole-
ranci a prosadila Národní akční plán boje proti ko-
rupci. Zřídila proto speciální protikorupční jednot-
ku na úrovni prezídia policejního sboru. Tato 
protikorupční jednotka získala povolení řešit pro-
blém korupce ve vládní organizaci a v soudním 
systému. K tomu jí měly napomoci zvýšené tresty.

Vláda Mikuláše Dzurindy dále zřídila Speciální 
soud boje proti korupci a organizovanému zloči-
nu. Nově založený soud, který začal vykonávat své 
povinnosti na počátku roku 2004, měl ve spoluprá-
ci s protikorupční jednotkou zvýšit represi. K to-
mu byla také zavedena instituce korunního svěd-
ka, byly povoleny důkazy v podobě tajných 

í

{7
/1

0}



 Scientia et Societas » 3/11 101

Odborné stati

050

19
93

počet

 
§ 

15
8 

zn
eu

ží
vá

ní
 p

ra
vo

m
oc

i v
eř

ej
né

ho
 č

in
ite

le

 
§ 

15
9 

m
ař

en
í ú

ko
lu

 v
eř

ej
né

ho
 č

in
ite

le
 z

 n
ed

ba
lo

st
i

 
§ 

16
0 

úp
la

tk
ář

st
ví

 
§ 

16
1 

po
dp

lá
ce

ní

 
§ 

16
2 

ne
př

ím
é 

úp
la

tk
ář

st
ví

Pr
am

en
: 

M
in

is
te

rs
tv

o
 s

p
ra

vo
d

liv
o

st
i S

lo
ve

n
sk

ej
 r

ep
ub

lik
y

G
ra

f 
č.

 2
 »

 V
ýv

o
j t

re
st

ný
ch

 č
in

ů 
sp

o
je

ný
ch

 s
 k

o
ru

p
cí

 n
a

 S
lo

ve
ns

ku
 v

 o
b

d
o

b
í 1

9
9

3
–2

0
0

9

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

{7
/1

0}

í



Odborné stati

 102 Scientia et Societas » 3/11

audio- a videozáznamů a byl použit agent provo-
katér.

Podle grafu 2, který prezentuje vývoj počtu ob-
žalovaných z trestných činů spojených s korupcí 
na Slovensku v období 1993–2009, a podle grafu 3, 
který prezentuje vývoj součtu obžalovaných 
z trestných činů spojených s korupcí na Slovensku 
v období 1993–2009 a trend tohoto vývoje, Dzurin-
dův protikorupční program kulminoval v letech 
2001 a 2002. Statistiky, které jsou představeny 
v grafech 2 a 3, ukazují vývoj počtu obžalovaných 
z trestných činů spojených s korupcí, tedy aktivitu 
represivních složek v odhalování korupce ve vlád-
ní organizaci. Jinými slovy, pokud hodnoty v gra-
fech 2 a 3 kulminují v letech 2001 a 2002, znamená 
to, že Dzurindův protikorupční program byl v le-
tech 2001 a 2002 v odhalování trestných činů spo-
jených s korupcí nejaktivnější.

Vývoj počtu obžalovaných z trestných činů spo-
jených s korupcí ale nereflektuje korupci ve spo-
lečnosti. Je ovšem otázkou, jak zaznamenat vývoj 
korupce z pohledu celé společnosti. Snad nejkom-
plexnějším měřením, které je schopno pokrýt sle-
dované období nejdelší časovou řadou, jsou kom-
pozitní indexy.

Mezi nejpoužívanější kompozitní indexy ko-
rupce patří Corruption Perception Index (CPI) po-
skytovaný Transparency International, Control of 
Corruption (CC) poskytovaný Světovou bankou 
a International Country Risk Guide (ICRG). Pro 
zhodnocení vývoje korupce na Slovensku jsem vy-
bral kompozitní index CPI. Důvod je ten, že je ten-
to index nejvíce uznávaným kompozitním inde-
xem, který v sobě zahrnuje srovnání velkého 
množství zemí, a že pokrývá sledované období 
nejdelší časovou řadou. Navíc, definice korupce 
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Graf č. 3 » Vývoj součtu trestných činů spojených s korupcí na Slovensku v období 1993–2009
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podle Transparency International je téměř stejná, 
jako v úvodu prezentovaná definice korupce. Z po-
hledu Transparency International se jedná o zneu-
žití veřejné moci ve vlastní prospěch (Otáhal 2006). 
To ovšem neznamená, že je tento způsob hodno-
cení korupčního stavu ve společnosti bezproblé-
mový.

V grafu 4 je zaznamenáno srovnání vývoje vní-
mání korupce na Slovensku v letech 1998 až 2009 
s Českou republikou, Maďarskem a Polskem. Data, 
která reflektuje graf 4, jsou obsažena v tabulce 1. 
CPI skóre se pohybuje v intervalu 1–10, kde deset 
je nejlepší možný výsledek, tedy nejnižší míra vní-
mané korupce ve společnosti. Za Slovenskou re-
publiku bohužel nejsou k dispozici data za roky 
1996 a 1997. Z grafu 4 je na první pohled patrné, že 
v posledních letech vývoj vnímané korupce agre-
gované v CPI na Slovensku téměř kopíruje vývoj 

vnímané korupce agregované v CPI v České repub-
lice.

V kontextu protikorupční strategie slovenské 
vlády CPI hodnotí vnímání korupce ze strany vy-
braných ratingových agentur a expertů, čímž odrá-
ží vnímání korupce zahraničními pozorovateli, je-
jichž názor se snažila slovenská vláda svým 
protikorupčním programem změnit. Na druhou 
stranu index „měří“ korupci každý rok trochu ji-
ným způsobem, neboť kombinuje různé zdroje 
a mění metodologii (Körner, Kudrna a Vychodil 
2002). Tento problém ale Transparency Internatio-
nal řeší tím, že udává směrodatnou odchylku 
u každého měření.

3,0

3,5

1998

CP
I

 Česká republika  Maďarsko  Polsko  Slovensko

Pramen: Transparency International

Graf č. 4 » Vývoj CPI v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku v období 1998–2009
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5. Závěr

V článku jsem se pokusil zmapovat vývoj korupce 
na Slovensku v období transformace a zhodnotit 
ho z pohledu nové politické ekonomie. V první ka-
pitole jsem vysvětlil normalizační situaci z pohle-
du nové politické ekonomie korupce a naznačil, že 
chování byrokratického managementu, které vy-
světlený model predikuje, mělo historicky závislý 
vliv na první fáze transformace na Slovensku. Ve 
druhé kapitole jsem se na příkladu Slovenska po-
kusil argumentovat tím, že rychlá privatizace v po-
čátku transformace byla zastíněna korupcí, ovšem 
to neznamená, že je privatizace špatná cesta, jak 
korupci odbourat, pouze je třeba dbát na pravidla 
a efektivní vymáhání těchto pravidel. Poté jsem se 

snažil na příkladu Slovenska ukázat, jaký vliv má 
domácí i zahraniční mediální pozornost na potírá-
ní korupce ve vládní organizaci. Reakcí na politic-
ký styl prvních vlád samostatného Slovenska bylo 
vyhlášení represivní protikorupční hospodářské 
politiky. V předchozí kapitole jsem se pak snažil 
tuto hospodářskou politiku uvést do kontextu mě-
ření korupce, která nejvíce pokrývají sledované 
období a korespondují s definicí korupce uvede-
nou výše.

Empirická měření korupce, jakým je CPI, nija-
kým způsobem neprokazují významný vliv repre-
sivní hospodářské politiky na vnímání stavu ko-
rupce na Slovensku. Dále, poslední vývoj CPI 
v letech 2008 a 2009 nenaznačuje zlepšující se 
trend vývoje vnímání korupce na Slovensku, ale 

Tabulka č. 1 » Vývoj CPI a jeho směrodatné odchylky v České republice, Maďarsku, Polsku a na Sloven-

sku v období 1996–2009

Rok

Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko

CPI

Směrodatná 
odchylka 

nebo interval 
spolehlivosti

CPI

Směrodatná 
odchylka 

nebo interval 
spolehlivosti

CPI

Směrodatná 
odchylka 

nebo interval 
spolehlivosti

CPI

Směrodatná 
odchylka 

nebo interval 
spolehlivosti

1996 5,37 1,45 4,86 1,48 5,57 1,91 : :

1997 5,20 0,47 5,18 1,29 5,08 1,46 : :

1998 4,8 0,8 5,0 1,2 4,6 1,6 3,9 1,6

1999 4,6 0,8 5,2 1,1 4,2 0,8 3,7 1,5

2000 4,3 0,9 5,2 1,2 4,1 0,8 3,5 1,2

2001 3,9 0,9 5,3 0,8 4,1 0,9 3,7 0,9

2002 3,7 0,8 4,9 0,5 4,0 1,1 3,7 0,6

2003 3,9 0,9 4,8 0,6 3,6 1,1 3,7 0,7

2004 4,2 3,7–4,9 4,8 0,5 3,5 0,9 4,0 0,9

2005 4,3 3,7–5,1 5,0 0,5 3,4 1,0 4,3 1,0

2006 4,8 0,7 5,2 0,4 3,7 1,0 4,7 0,8

2007 5,2 0,8 5,3 0,5 4,2 1,2 4,9 0,6

2008 5,2 1,0 5,1 0,6 4,6 1,0 5,0 0,7

2009 4,9 1,2 5,1 4,6–5,7 5,0 4,5–5,5 4,5 3,3–5,3

Pramen: Transparency International
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opak. Tato zjištění proto podněcují k řešení otá-
zek: Jaká hospodářská politika má opravdu vliv na 
zlepšení vnímaného stavu korupce ve společnosti? 
Proč se s postupující transformací vnímaná ko-
rupční situace na Slovensku dále nezlepšuje a je 
dnes na úrovni roku 1998? Jaký vliv má privatizace 
na vnímání korupce ve společnosti a jaký vliv má 

represivní hospodářská politika? A v neposlední 
řadě, proč vládní strategie boje proti korupci na 
Slovensku kulminovala v letech 2001 a 2002 a dále 
se prakticky nerealizovala? Tato práce hodnotí vý-
voj problému korupce na Slovensku a ukazuje, že 
tento problém není zanedbatelný. Je proto úvodem 
do dalšího výzkumu korupce ve střední Evropě.

Empirická měření korupce, jakým je CPI, nijakým způsobem neprokazují vý-
znamný vliv represivní hospodářské politiky na vnímání stavu korupce na 
Slovensku. Poslední vývoj CPI v letech 2008 a 2009 nenaznačuje zlepšující se 
trend vývoje vnímání korupce na Slovensku, ale opak.
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ABSTRACT
The paper focuses on corruption in the Slovak Republic after 1989 analyzed from the perspective of the new 
political economy of corruption. The first section explains the model of the new political economy of corrup-
tion that adequately describes the situation related to corruption in the 1980s. It is assumed that the ana-
lyzed corruption situation influenced the behaviour of bureaucratic management of the Slovak government 
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in the first stages of transition. In the case of the Slovak Republic it is argued that the first stages of transi-
tion could hardly be considered uncorrupted. In Slovakia, the situation was worsened by the lack of private-
ly owned media monitoring. Nevertheless, it does not mean that privatization is not a good mechanism for 
decreasing a corruption situation in society. The response of later right-wing Slovak governments to the be-
haviour of the first Slovak governments was explained in the context of the statistics of malfeasance connect-
ed with corruption and Corruption Perception Index provided by Transparency International. These empir-
ical indicators suggested a small improvement in the repressive activity of governmental bureaucrats, as 
well as a small decrease of the perceived corruption situation in the Slovak Republic. However, the question 
is why this improvement recently disappeared.

KEYWORDS
corruption, corruption indicators, political corruption, new political economy, economic policy, transforma-
tion period, Slovakia
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Fluktuace, jakožto míra pohybu zaměstnanců 
v rámci i mimo organizaci (Reiß, 2008), má své 
klady i zápory, zájmem organizace je však elimi-
novat negativní dopady a nadměrnou (negativní) 
míru fluktuace, která ohrožuje kontinuitu znalostí 
v organizaci (Branham, 2009; Ertl, 2005; Reiß, 
2008; Zahorsky, 2010) a nadměrně zatěžuje firem-
ní rozpočet i lidské zdroje, tj. čas strávený vý- 
běrem pracovníků, inzerce, pohovory, zaškolení, 
dohled, motivace, hodnocení, doba zapracování, 
mentorování, koučování, zástup po dobu prázdné 
pracovní pozice (Armstrong, 2007; Bowes, 2010; 
Reiß, 2008). Cílem článku je proto prostřednictvím 
dat získaných kvalitativním výzkumem a pomocí 
statistických analýz identifikovat a popsat jednotli-
vé problematické prvky a vztahy mezi nimi s for-
mulací doporučených postupů pro eliminaci těch-
to negativních jevů. Rámcem studie jsou prakticky 
využívané postupy personálních činností v organi-
zaci.

1. Formulace problematiky

Článek identifikuje příčiny fluktuace pracovníků 
na základě výzkumu. Účelem je pomocí zkouma-
ného vzorku respondentů, kteří opustili své pra-
covní místo během posledního roku, odhalit nea-

dekvátní jednání v rámci vzorku organizací 
společně s návrhem odstranění zjištěných nevyho-
vujících praktik uvnitř organizací na základě pod-
kladů získaných kvantitativním výzkumem.

Data k vyhodnocení příčin odchodu zaměst-
nanců z pracovní pozice byla získána dvěma po 
sobě následujícími kvantitativními výzkumy, pro-
střednictvím dotazníkového šetření. Oba dotazní-
ky zodpovědělo 100 zaměstnanců, kteří již opus tili 
své pracovní místo, přitom respondenti se neopa-
kovali. Metodou získání dat prvního výzkumu byl 
elektronický dotazník, který sám zaznamenával 
a částečně třídil odpovědi respondentů. Druhý, 
kontrolní dotazník využíval metodu zjišťování 
CATI (telefonické dotazování ihned zaznamenáva-
né do počítače). Výběr reprezentativního vzorku, 
který zastupuje populaci zaměstnanců napříč od-
větvími, byl proveden pomocí aplikace náhodného 
výběru telefonních čísel, což v sobě zahrnuje vý-
hody vícestupňového náhodného výběru (Disman, 
2008). Vzorek byl vybrán pouze pro účely výzku-
mu mezi zaměstnanci ve věku 20 až 50 let, kteří 
opustili své zaměstnání během posledního roku. 
Respondenti byli po představení zařazeni do vý-
zkumu, pokud splňovali definované podmínky. 
Odpovědi byly tříděny podle identifikačních otá-
zek, které tvořily první část dotazníku. K měření 
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bylo použito v prvním výzkumu uzavřených otá-
zek s jednou, či několika možnými odpověďmi, 
které byly sestaveny na základě studia literatury, 
dokumentů a jiných souvisejících výzkumů, pro-
vedených autory Branham (2009), Hackman et al. 
(1980), Meyer et al. (2004) a Katcher et al. (2010). 
Ve druhém dotazníku bylo použito sémantického 
diferenciálu, který umožnil zjištění nuancí v po-
stojích respondentů prostřednictvím dotazníku. 
Reakce respondenta na cílový výrok a postoj k da-
né problematice byla takto konkretizována nabíd-
kou několika různých výroků (Hayes, 1998). Kon-
ce sedmibodové škály představovaly bipolární 
pojmy hodnotící dimenze. Dotazovaní udali na 
stupnici 1 až 7 jejich příklon k jednomu z předem 
daných extrémních výroků, nebo zvolili střední, 
neutrální hodnotu mezi nimi (střední hodnotu 
charakterizovalo číslo 4), pokud nebylo možné se 
přiklonit ani na jednu ze stran. Škála umožnila 
zjistit nejen postoj respondenta jako takový, ale 
i jeho sílu. Pro analýzu byl použit program Micro-
soft Excel 2007, SAS a Statistica 8. Průkaznost zís-
kaných výstupů a vztahů podpořily nástroje de-
skriptivní statistiky, pro testování výsledů byla 
využita analýza rozptylu, parametrické testy a zjiš-
tění korelace, regrese a determinace.

Pomocí metody indukce byly sestaveny faktory 
charakterizující interní organizační příčiny nespo-
kojenosti zaměstnanců během odchodu z pracov-
ní pozice. Těmito faktory jsou odměňování, jistota, 
vztahy, uznání, komunikace, kultura a očekávání. 
Faktory byly konstruovány jako obecné z důvodu 
prokazatelného jasného chápání, analogicky k vý-
zkumu autorů Gosling, Rentfrow, Swann (2003), 
John, Naumann, Soto (2008) a Benet-Martinez, 
John (1998). Prokazatelnost výsledků podpořila 
agregace, kdy sčítáním jednotlivých testovaných 
položek bylo dosaženo podpory nadřazeného prv-
ku a celku. Jednotlivé položky konstruktu podpo-
rující výsledné faktory byly testovány zvlášť a je-
jich spolehlivost se sčítá v celku. Průkaznost 
faktorů i jejich determinant byla testována pomocí 
korelační analýzy na hladině významnosti 0,01. 
Výsledky indikují přímou a silnou závislost mezi 

nespokojeností zaměstnanců s uvedenými faktory 
a opuštěním pracovní pozice. Faktory byly proto 
nadále používány pro další analýzy.

Konstrukci faktorů ukazuje tabulka č. 1.

2. Literární rešerše

Bělohlávek (2008), Jenkins (2009) a Ramlall (2004) 
popisují příčiny fluktuace jako nesoulad s vnitřní 
motivací. Pokud je nesplněna potřeba na vyšším 
hierarchickém stupni Maslowovy pyramidy, jed-
notlivec se snaží uspokojit nižší potřebu v hie-
rarchii. Nejčastěji se u zaměstnanců vyskytuje 
případ, kdy nesplněné očekávání ve formě sebe-
rozvoje se přesunuje na rozvoj vztahových potřeb 
(Bělohlávek, 2008; Mikuláštík, 2007). Pokud však 
nejsou na pracovišti vyhovující ani ty, pracovník 
opouští pracovní místo (pokud nelze změnit pod-
mínky).

Podle studie provedené autory Hackman et al. 
(1980), která se zaměřovala na zaměstnance vzdě-
lávacích institucí a vědce, bylo zjištěno šest hlav-
ních faktorů ovlivňujících fluktuaci. Jsou jimi výše 
odměn a benefitů, růst a rozvoj, smysl práce, vede-
ní nadřízeným, vztahy se spolupracovníky a bez-
pečnost práce. Pass (2005) in Anderson (2009) 
uvádí jako hlavní příčiny spokojenosti zaměstnan-
ců systém 3R (Recognition, Respect, Relationships 
— uznání, respekt, vztahy), které Anderson (2009), 
Branham (2009) a Katcher et al. (2009) doplňují 
o odměňování, vyhovující kulturu na pracovišti, 
jistotu (a bezpečnost) práce. Ramlall (2004) rozdě-
lil motivační faktory vedoucí ke spokojenosti na 
pracovní pozici na splnění základních motivačních 
potřeb podle Maslowa (1943) — spravedlnost v za-
cházení, splnění očekávání a koncept pracovního 
místa. Výsledkem studií byla nízká korelace mezi 
nespokojeností na pracovní pozici vedoucí k fluk-
tuaci a výší odměn, naopak organizacím bylo do-
poručeno zaměření na kvalifikační růst zaměst-
nanců, zvyšování kompetencí a zřejmost smyslu 
práce na konkrétní pracovní pozici.

Při nesplnění základních podmínek práce, kte-
ré zaměstnanec očekává, dochází k frustraci (Dei-
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Tabulka č. 1 » Konstrukce faktorů vedoucích k fluktuaci

Faktor Determinanta Zkratka

Očekávání

Nedostatečná podpora nových nápadů NÁPAD

Nedostatek jasných očekávání OČEKÁ

Nadměrné požadavky na cestování CESTOV

Nevyrovnanost pracovního a soukromého života SOUKR

Vztahy

Nedostatek týmové spolupráce mezi zaměstnanci TÝM

Negativní vztah s kolegou/y KOLEGA

Negativní vztah s nadřízeným/i NADŘÍZ

Nespravedlivé zacházení SPRAVE

Jistota

Nekalé platební praktiky NEKALÉ

Nedostatek důvěry v nejvyšší vedení DŮVĚRA

Nejistota ohledně budoucnosti firmy BUDOUC

Nedostatek zájmu o rozvoj ROZVOJ

Nejistota stálosti zaměstnání STÁLOST

Uznání

Nedostatek příležitostí pro vzdělávání a rozvoj VZDĚL

Nezajímavá nebo nenaplňující práce NÁPLŇ

Nedostatek zaměření na produktivitu PRODUK

Nedostatek uznání UZNÁNÍ

Komunikace

Nedostatek upřímnosti / integrity / etiky UPŘÍMN

Nedostatek otevřené komunikace KOMUNI

Nedostatečná podpora vstupů či nápadů PODPOR

Nedostatečná zpětná vazba ZPĚT

Odměňování

Nedostatečné platové ohodnocení PLAT

Nevyhovující benefity BENEFI

Odměna neodpovídá výkonu ODPOV

Kultura

Nepružný pracovní poměr PRUŽN

Nadměrné zatížení ZATÍŽ

Nedostatek potřebných zdrojů ZDROJ

Nevyhovující organizační kultura KULTUR

Nedostatek zaměření na kvalitu KVALIT

Pramen: vlastní zpracování
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Tabulka č. 2 » Vztah mezi faktory a fluktuací

Vztah mezi faktory nespokojenosti a fluktuací Pearsonův koeficient korelace

Očekávání — odchod z organizace 0,95610

Organizační kultura — odchod z organizace 0,99072

Jistota budoucnosti — odchod z organizace 0,98788

Komunikace — odchod z organizace 0,88209

Vztahy — odchod z organizace 0,92022

Uznání — odchod z organizace 0,87689

Odměňování — odchod z organizace 0,97052

Pramen: vlastní výzkum

Tabulka č. 3 » Faktory ovlivňující fluktuaci

Faktor % odchodů R2

Odměňování 21 0,942

Jistota 17 0,976

Vztahy 16 0,847

Uznání 14 0,914

Komunikace 14 0,778

Kultura 11 0,982

Očekávání 7 0,914

Celkem 100 :

Pramen: vlastní výzkum

Nejčastějším důvodem odchodu z pracovní pozice v České republice je stále 
nevyhovující odměňování (21 % všech dotazovaných zaměstnanců odešlo 
z pracovní pozice z důvodu nespokojenosti s výší odměn, strukturou benefitů 
a spravedlností při odměňování ve vazbě odměna-výkon). Jako další nejčas-
tější důvody odchodu ze zaměstnání byly uváděny nedostatečná jistota bu-
doucnosti (17 %), nespokojenost s interpersonálními vztahy na pracovišti (16 %), 
nespokojenost se zastávanou rolí a pozicí v zaměstnání (14 %), dále zaměst-
nanci uváděli jako důvod odchodu nevhodný styl a stav komunikace v orga-
nizaci (13,5 %), následovaný typem kultury převládající na pracovišti (11 %).
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blová, 2005; Kocianová, 2010; Bělohlávek, 2008). 
Opuštění pracovního místa lze považovat za ex-
trémní případ stresové situace, nespokojenosti, de-
motivace a dlouhodobé frustrace pracovníka (Kol-
man, 2003; Linhart, 2003).

3. Výsledky

3.1 Faktory vedoucí k rozhodnutí 
o odchodu

Výsledky výzkumu ukázaly, že nejčastějším důvo-
dem odchodu z pracovní pozice v České republice 
je stále nevyhovující odměňování (21 % všech do-
tazovaných zaměstnanců odešlo z pracovní pozice 
z důvodu nespokojenosti s výší odměn, strukturou 
benefitů a spravedlností při odměňování ve vazbě 
odměna-výkon). Je možné tento výsledek přisuzo-
vat situaci, kdy odměny jsou v podmínkách České 
republiky stále nejdůležitější položkou a motiváto-
rem zaměstnanců a ostatní programy (jako indivi-
duální pracovní podmínky a další zaměstnanecké 
výhody) ještě nejsou ve větší míře (zejména u men-
ších firem) uplatňovány. Jako další nejčastější dů-
vody odchodu ze zaměstnání byly uváděny nedo-
statečná jistota budoucnosti (17 %), nespokojenost 
s interpersonálními vztahy na pracovišti (16 %), 
nespokojenost se zastávanou rolí a pozicí v za-
městnání (14 %), dále zaměstnanci uváděli jako 
důvod odchodu nevhodný styl a stav komunikace 
v organizaci (13,5 %), následovaný typem kultury 
převládající na pracovišti (11 %) a posledním důvo-
dem odchodu byla nesplněná očekávání, která 
vedla k odchodu 7 % zaměstnanců.

Konkrétní výroky, které uváděli respondenti, se 
projevily následovně. Nejvíce zaměstnanců odešlo 
ze zaměstnání z důvodu nevyhovujících platových 
či mzdových podmínek. Jako další nejčastější dů-
vody odchodu ze zaměstnání byla uváděna nedo-
statečná důvěra ve vedení společnosti (31,52 %), 
nespravedlivé zacházení (27,17 %), nezajímavá 
a nenaplňující práce (22,83 %) a shodně s 19 % fi-
guroval negativní vztah s vedoucím, nadměrné za-
tížení a nedostatek uznání. Dalšími často zmiňova-

nými důvody (16 %) byly nedostatek spolupráce, 
upřímnosti a etiky společně s nekalými praktikami 
firmy.

Průkaznost faktorů vedoucích k fluktuaci pra-
covníků je uvedena v tabulce č. 2. Korelační analý-
za na hladině významnosti 0,01 indikuje přímou, 
silnou závislost mezi nespokojeností zaměstnan-
ců s uvedenými faktory a opuštěním pracovní po-
zice.

Organizační příčiny odchodů zaměstnanců 
jsou provázány přes osobní a neformální stránku 
(pokud je vynechán faktor odměňování, jakožto 
samostatná a nejdůležitější položka spokojenosti 
českých zaměstnanců), jak ukazuje tabulka č. 3. 
Nejvyšší naměřené procento zaměstnanců, kteří 
odešli ze své pracovní pozice, se projevilo u fakto-
rů jistoty, vztahů, uznání a komunikace. Pozitivní 
vztahy a jejich prožívání vytvářejí vhodné předpo-
klady pro posílení motivace pracovníků pracovat 
kvalitně a s vyšším výkonem. Osobní spokojenost 
je hlavní příčinou pracovní spokojenosti. U vnitřně 
vyrovnaných zaměstnanců dochází k vyššímu vý-
konu i navzdory horším podmínkám.

3.2 Korelace determinant majících vliv 
na fluktuaci

Tabulka č. 4 ukazuje korelaci mezi faktory a fluk-
tuací a jejich determinantami a fluktuací (jedná se 
vždy o přímý vztah k fluktuaci). Pro další využití 
faktorů je níže uvedena korelace mezi jednotlivý-
mi determinantami a výsledným rozhodnutím za-
městnance o odchodu, z důvodu vyjasnění míry 
podpory jednotlivých determinant pro daný faktor. 
Přímý a silný vliv determinant na fluktuaci je vy-
značen tučně. Níže budou popsány nejvýznamně-
ji se projevující determinanty ve vtahu k fluktuaci. 
Vysvětlení zkratek je uvedeno v tabulce č. 1.

Je možné si povšimnout významného vztahu 
mezi všemi determinantami faktoru odměňování 
a výsledným vlivem na fluktuaci. Nejsilněji korelu-
je s odchodem výrok Nevyhovující benefity, ale 
ani ostatní dvě determinanty nejsou zanedbatelné 
(Nedostatečné platové ohodnocení a Odměna ne-
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odpovídá výkonu dosahují korelace 0,3, což je 
možné považovat za středně silnou, přímou kore-
laci).

Dalším faktorem, který je velmi silně podporo-
ván všemi svými determinantami, je faktor komu-
nikace. Slabá až středně silná závislost byla proká-
zána u všech dílčích determinant (Nedostatek 
upřímnosti / integrity / etiky, Nedostatek otevřené 
komunikace, Nedostatečná podpora vstupů či ná-
padů a Nedostatečná zpětná vazba). Lze konstato-
vat, že tyto položky i samostatně vedou ve značné 
míře k výsledné fluktuaci.

Faktor uznání je také podporován samostatně 
s fluktuací korelujícími determinantami. Téměř 
u všech položek byla opět nalezena přímá slabá až 
středně silná korelace s fluktuací (jedná se o vliv 
Nedostatku příležitostí pro vzdělání a rozvoj, Ne-
dostatku zaměření na produktivitu a Nedostatku 
uznání).

Determinantou jistoty budoucnosti korelující 
s fluktuací přímo je podle tabulky č. 4 pouze Ne-
dostatek důvěry v nejvyšší vedení, závislost je ale 
nejsilnější ze všech samostatných determinant. 
Lze předpokládat, že sledovaný vzorek zaměst-
nanců měl velmi často problémy s důvěrou ve ve-
dení společnosti natolik závažné, že vedly přímo 
k odchodu z pracovního místa.

Uvnitř faktoru kultury se projevily jako vý-
znamně korelující s fluktuací determinanty Nevy-
hovující organizační kultura a Nedostatek zaměře-
ní na kvalitu. Lze usuzovat na přímé vnímání 
nevyhovující kultury zaměstnanci a také na jejich 
nespokojenost s produkty či službami, kterým 
sami nevěří. Naopak záporný koeficient má deter-
minanta Nepružný pracovní poměr. Vzorek re-
spondentů zřejmě nepociťuje žádnou nutnost jiné-
ho pracovního poměru, než na jaký je zaměstnán; 
vlna volných pracovních poměrů a klouzavé pra-
covní doby se na vzorku neprojevila.

Determinanty faktoru vztahů všechny slabě až 
středně silně korelují s fluktuací, střední síla závis-
losti se projevila u Negativního vztahu s nadříze-
ným/i a Nespravedlivého zacházení. Tato tvrzení 
vedou k zamyšlení organizací nad přístupy pří-T
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mých nadřízených, které jsou velmi často zdrojem 
problémů (jak bude uvedeno dále), a nad zacháze-
ním se zaměstnanci, jejichž vzorek ve výzkumu 
velmi často tvrdil, že jsou udržovány osoby, které 
jsou zcela neproduktivní, nebo jsou prosazovány 
z jiných (například rodinných) důvodů a jejich po-
zice je tak neohrožena, ačkoli působí destruktivně 
uvnitř organizace.

Očekávání je samostatně podporováno nejvíce 
determinantou Nedostatečná podpora nových ná-
padů. Vzorek zaměstnanců uvedl, že jejich inicia-
tiva je přehlížena a jsou v organizaci bráni jen jako 
stroje plnící nařízené úkoly bez možnosti změny či 
inovace. Zejména se s daným tvrzením ztotožňo-
vali zaměstnanci velkých firem, jak bude dále uve-
deno v následujících kapitolách. Záporný koefici-
ent korelace byl nalezen u Nadměrných požadavků 
na cestování. Sledovaný vzorek necítil přehnané 
nároky na cestování, zřejmě z důvodu, že takovýto 
požadavek nebývá v českých organizacích častý.

3.3 Vztahy mezi faktory

Pro potvrzení vzájemné nezávislosti konstruova-
ných faktorů, která byla předpokládána pro jejich 
vypovídací schopnost a vhodnost pro konstrukci 
modelu, je uvedena korelační tabulka, uvádějící 
vztahy mezi faktory navzájem (tabulka č. 5). Kore-
lační analýza potvrdila značnou nezávislost fakto-
rů, závislosti se projevily pouze velmi slabé. Tyto 
závislosti jsou v tabulce č. 5 vyznačeny tučně.

Slabé korelace byly zjištěny pouze mezi fakto-
rem očekávání a firemní kulturou, kdy byl splněn 
předpoklad, že očekávání zaměstnanců je často 
nesplněno právě kvůli praktikám, které jsou ve fir-
mě zakotveny, což zahrnuje zejména kulturu. Dal-
ší slabá závislost se projevila mezi komunikací 
a vztahy mezi pracovníky a dále mezi komunikací 
a uznáním. Jak bylo předpokládáno při sestavová-
ní modelu (viz tabulka č. 1 a schéma č. 1), u ko-
munikace se předpokládaly nejčastější a nejvyšší 
korelace mezi všemi faktory, neboť komunikace 
propojuje téměř veškeré podnikové činnosti. Opro-
ti očekávání komunikace nejvíce souvisí pouze se T
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vztahy a uznáním, což dokládá dobrou konstrukci 
faktorů a jejich značnou nezávislost, ačkoli byla 
brána v potaz jejich možná provázanost.

Posledním slabým vztahem, který se projevil, 
byl vztah mezi vztahy a uznáním. Jejich vzájemný 
vztah zvyšuje korelaci s komunikací, což ještě sni-
žuje vzájemnou závislost s faktorem komunikace. 
Závislost mezi kulturou a uznáním lze vysvětlit 
vlivem firemní kultury na subjektivní pocity za-
městnanců ohledně jejich vlastního postavení ve 
společnosti. Všechny uvedené závislosti je možné 
vysvětlit a byly předpokládány, navíc jsou velmi 
slabé, proto lze prvky modelu považovat za nezá-
vislé a model je možné potvrdit a dále používat.

Zjištěné hodnoty jsou pro lepší interpretaci 
uvedeny ve schématu č. 1. Schéma č. 1 znázorňuje 
celý model faktorů ovlivňujících fluktuaci, který 
byl předpokládán. Koeficienty, které jsou uvedeny 
u jednotlivých faktorů, jsou vytvořeny pomocí re-
grese k celkové fluktuaci a jejich součet je roven 1. 
Regresní analýza byla využita z důvodu možného 
zkreslení vysvětlující funkce korelace. Tato analý-
za jasněji odhaluje vzájemnou provázanost fakto-
rů a může pomoci odhalit skryté nepřímé vlivy či 
nepravé příčiny v kauzálním modelu.

Vztahy mezi faktory, znázorněné pomocí spo-
jovacích čar, byly modelovány pomocí koeficientů 
korelace, zjištěných mezi faktory navzájem. Jak 
bylo popsáno výše, názorně lze ve schématu vidět 
větší provázanost faktorů vztahů, uznání a komu-
nikace, čemuž odpovídají jak korelační koeficien-
ty, tak následně zvýšený regresní koeficient u fak-
toru komunikace, který je vysvětlen právě 
ovlivněním ostatními dvěma faktory, které jeho 
hodnotu navyšují. Nejedná se tedy o vyšší přímý 
vliv na fluktuaci. Ostatní faktory mají regresní koe-
ficienty přibližně shodné, nižší má jen faktor oče-
kávání a kultury. U těchto dvou faktorů byl záro-
veň naměřen slabý vztah. Faktory se sice jeví jako 
méně ohrožující organizace fluktuací, nicméně 
jsou mezi sebou provázány a vedou k impulsům, 
které ovlivňují výsledek ostatních faktorů.

3.4 Vliv afektu během rozhodování 
zaměstnance o odchodu 
z organizace

Pracovní motivace a nasazení se během rozhodo-
vání o odchodu z organizace prokazatelně mění. 
Rozhodnutí o odchodu má vliv na pracovní nasa-

Schéma č. 1 » Vztahy mezi faktory a jejich významnost v modelu

Pramen: vlastní zpracování

Odměňování
0,16240

Jistota
0,13744

Komunikace
0,22293

Uznání
0,15739

Kultura
0,07251

Zaměření na aktuální seberealizaci
formální

Zaměření na zajištění v budoucnosti
formální

Očekávání
0,07592

Vztahy
0,17137

Faktory osobní preference
neformální

0,0671

0,0920
0,1338

0,1575 0,28630,3506
-0,0725
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zení, neboť pouze 22 % respondentů uvedlo, že 
toto rozhodnutí nemělo žádný vliv na jejich pra-
covní výkon. Ostatní uváděli různé míry vlivu sní-
žení pracovního nasazení; vysoké snížení pracovní 
morálky uvedlo 21 % respondentů. Tento výsledek 
výrazně podporuje tvrzení o vysokých nákladech 
na odcizené zaměstnance pro organizaci.

Ve výzkumu se projevila vysoká míra impulsiv-
ního jednání při situacích vedoucích k odchodu 
zaměstnance z firmy. Dotazovaní uváděli, že od-
cházeli z pracovní pozice, i když ještě neměli za 
tuto náhradu (51 %), během doby, kdy se rozhodo-
vali o odchodu, ještě nehledali jiné zaměstnání 
(47 %) a 57 % dotazovaných z organizace odešlo, 
aniž by mělo v danou dobu jiné zdroje příjmů. Pro-
to by manažeři měli věnovat pozornost svým pod-
řízeným, pokud o ně nechtějí nečekaně přijít. 
V kontrastu s tímto doporučením ale z výzkumu 
vyplynulo, že když zaměstnanec oznámil svůj od-
chod, jeho nadřízený nejčastěji neprojevil žádnou 
snahu změnit názor pracovníka, pouze toto přijal 
(60 %) nebo pouze požádal zaměstnance o zvážení 
situace (31 %). Jen 10 % manažerů se snažilo ptát 
po příčině či změnit rozhodnutí zaměstnance.

3.5 Komunikace v organizaci v souvislosti 
s rozhodnutím odejít

Respondenti dále uváděli, že neměli obavy ze sdě-
lení pravých důvodů odchodu svému zaměstnava-
teli (72 %). 65 % dotazovaných uvedlo, že jejich 
nadřízený, vedení či pracovník personálního oddě-
lení byli obeznámeni se vzniklou situací. Naopak 
téměř 36 % uvedlo, že potíže či zvažování odchodu 
vůbec nediskutovalo. 21 % dotazovaných uvádí, že 
pouze čekali, zda se situace nezmění.

Většina zaměstnanců je o svém odchodu pře-
svědčena natolik, že 48 % uvedlo, že manažer by 
s jejich rozhodnutím nemohl nic udělat. Čtvrtina 
dotazovaných však byla ochotna své rozhodnutí 
změnit, pokud by došlo k vyřešení nevyhovujících 
podmínek v jejich prospěch. Proto je vhodné, jak 
je uváděno v literatuře, si s odcházejícími zaměst-
nanci promluvit a zjistit důvody jejich nespokoje-

nosti. Společnost tak může u významné části odci-
zených zaměstnanců odvrátit hrozbu jejich 
odchodu a tím udržet zaškolené zaměstnance 
a potažmo ušetřit náklady na přijímání, školení 
a zapracování nových pracovníků.

Celá polovina zaměstnanců uvedla, že chtěli 
odejít z pracovní pozice z důvodu nespokojenosti, 
aniž by to ovlivnilo okolní prostředí mimo organi-
zaci, tedy nabídky jiných pracovních pozic a jiné 
podněty. Dalších 43 % uvedlo, že k odchodu vedlo 
ve stejné míře vnitřní neuspokojení i vnější podně-
ty. Pouze 7 % respondentů uvedlo, že byli z původ-
ní organizace „přetaženi“, byli tedy spíše motivo-
váni okolním prostředím. Toto zjištění podporuje 
již zmíněné tendence zaměstnanců setrvat na pra-
covním místě, pokud jsou podmínky příznivé. Je 
proto třeba využívat spíše dlouhodobých a nehma-
tatelných odměn a typu personální práce. Pouze 
malé procento zaměstnanců se soustředí na vnější 
výhodnější nabídky.

3.6 Časový interval rozhodování 
o výpovědi

Téměř 40 % respondentů podává výpověď ihned 
po zlomové události a odchází po uplynutí výpo-
vědní lhůty. Celkově odchází během prvního roku 
z pracovní pozice dalších 81 % zaměstnanců. V ro-
ce následujícím odejde dalších 13 % zaměstnanců. 
Průzkum dále ukázal na časté konkrétní „zlomo-
vé“ situace, které vedou k odchodu ze zaměstnání. 
Za povšimnutí stojí skutečnost, že 3 % dotazova-
ných uvedla, že pracovní pozici opustili ještě týž 
den, kdy k takovéto události došlo (pokud měli 
tuto možnost — byli ve zkušební době apod.).

3.7 Srovnání příčin odchodu 
zaměstnanců v národních a nadnárodních 
společnostech

3.7.1 Faktory vedoucí k rozhodnutí o odchodu
V malých (rodinných) firmách (do 20 zaměstnan-
ců) jsou nejčastějším důvodem odchodu nedosta-
tečné či nevhodné odměny. 23 % dotazovaných 
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nebylo spokojeno s výší platu či poměru odměna-
-výkon, nebo jim nevyhovovaly benefity poskyto-
vané malou společností. Takto malé firmy se své 
zaměstnance snaží udržet na základě splnění oče-
kávání (nesouhlas projevilo pouze 7 % responden-
tů) a příjemnou organizační kulturou (z 90 % vy-
hovující). Malé firmy tvoří pro zaměstnance pozice 
na míru, ovšem jsou limitovány ve svém rozpočtu, 
nemohou tedy poskytovat vysoké odměny, a další-
mi důvody nespokojenosti zaměstnanců jsou ne-
jistota budoucnosti firmy a tím jejich pracovní po-
zice (18 % dotazovaných) a problémové vztahy 
(16 % respondentů), zejména chování nadříze-
ných, jako je jejich důvěra v samostatnost zaměst-
nanců, nespravedlivé zacházení, nevhodné složení 
týmu či skupiny a tím ohrožená spolupráce. Nej-
častěji mají zaměstnanci pocit, že vedení je nechce 
obeznámit se situací, protože pro firmu a potažmo 
její zaměstnance není dobrá (předpokládají při za-
tajení informací horší scénář), a to snižuje pocit 
jistoty i pocit uznání (myslí si, že je management 
nepovažuje za rovnocenné partnery a důvěryhod-
né společníky, nepokládá za nutné jim interní in-
formace sdělovat). Zaměstnanci se cítí nedocenění 
a opouštějí svá místa, která předem vybírali s tím, 
že odpovídají jejich představám.

Naopak ve velkých (nadnárodních) firmách 
rozhodně nepřevažuje jako důvod opuštění místa 
odměňování. Mnohem častěji jsou zaměstnanci 
velkých gigantů nespokojeni se vztahy na praco-

višti (26 %), které považují za neosobní, a vedení 
se k nim nechová vstřícně, považuje je za pouhé 
jednotky velkého stroje. To potvrzuje i další hlavní 
důvod nespokojenosti, a to je váznoucí komunika-
ce v organizaci, jako je nedostatečná zpětná vazba, 
nesdělování důležitých firemních informací, nedo-
statek etiky či integrity a nedocenění nových nápa-
dů a návrhů (16 % respondentů). Zaměstnanci vel-
kých firem (10–20 tisíc zaměstnanců) se cítí 
nedoceněni ve své pozici, a to ohrožuje jejich jisto-
tu práce v budoucnosti. 16 % dotazovaných nemá 
důvěru ve vedení společnosti, nepovažují za etické 
některé její praktiky nebo mají pocit, že se o řado-
vé zaměstnance a jejich rozvoj společnost nezají-
má. Velké firmy nepodporují samostatnost a jedi-
nečnost svých zaměstnanců, kteří se proto cítí 
jednotvárně a nechtějí přijmout pocit, že se nikdo 
nestará o jejich rozvoj, seberealizaci a prestiž.

Rozdíly v důvodech odchodu zaměstnanců 
u národních a nadnárodních firem (viz tabulka 
č. 6) byly testovány pomocí Studentova t-rozděle-
ní. Byl prokázán statisticky významný rozdíl na 
hladině významnosti α = 0,01.

Z tabulky č. 6 vyplývá, že zaměstnanci nastu-
pují se stejnými očekáváními do obou typů firem. 
Faktor očekávání u národních i nadnárodních spo-
lečností není významným důvodem k odchodu. 
Lze konstatovat reálná očekávání současných za-
městnanců ohledně jejich pracovního místa a po-
vinností s ním spojených.

Tabulka č. 6 » Komparace faktorů vedoucích k rozhodnutí o odchodu (v %)

Faktor nespokojenosti Národní 
malé firmy

Nadnárodní 
společnosti Diference T-test

Očekávání 7 7 0

t = 4,5714
tα = 3,499

t > tα

α = 0,01

Vztahy 16 26 10

Kultura 12 6 6

Odměňování 23 19 4

Uznání 14 10 4

Komunikace 10 16 6

Jistota 18 16 2

Pramen: vlastní výzkum
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Neuspokojivé vztahy na pracovišti jsou u ma-
lých i velkých firem jednou z nejčastěji uváděných 
příčin nespokojenosti a podnětem vedoucím k roz-
hodnutí o odchodu z organizace. V případě nad-
národních firem je tento faktor dokonce silně 
dominující nad ostatními. Více než čtvrtina za-
městnanců nadnárodních firem odchází ze svého 
pracovního místa právě kvůli vztahovým podmín-
kám na pracovišti. Diference mezi malými a velký-
mi firmami je nejvyšší ze všech uvedených fakto-
rů, nicméně u obou typů firem dochází k silné 
nespokojenosti v tomto směru. U malých národ-
ních firem je přesto nespokojenost o 10 procent-
ních bodů nižší, dominuje zde spíše nespokoje-
nost s odměňováním a pocitem jistoty.

Stav a styl vnímání organizační kultury je 
u obou typů organizací velmi odlišný. Zatímco 
u malých firem je tento faktor brán více v úvahu 
(12 % dotazovaných odešlo z pracovní pozice prá-
vě kvůli nevyhovující kultuře), u nadnárodních 
společností se tento faktor projevil jako nejméně ri-
zikový ze všech možných. Styl kultury v nadná-
rodních společnostech lze tedy považovat za příz-
nivější a více vyhovující pracovníkům.

Odměňování je nejvýznamnějším faktorem ne-
spokojenosti a důvodem k odchodu u malých fi-
rem. U nadnárodních společností nevystupuje ten-
to faktor výrazně z průměru. Příčinou pak může 
být přetěžování a nedostatečná vazba odměna-vý-
kon u malých firem, nebo automaticky vyšší platy 
u velkých nadnárodních firem, které jsou kapitálo-

vě silné oproti ostatním společnostem a mohou 
svým zaměstnancům nabídnout adekvátní odmě-
nu za striktně ohraničené povinnosti. V malých fir-
mách často nejsou přesně stanovené úkoly jednot-
livých zaměstnanců, ale platí pravidlo, že každý 
musí umět vše, aby byla možná zastupitelnost jed-
notlivců. Zaměstnanci tento fakt mohou brát jako 
zátěž navíc.

Nedostatkem uznání v souladu s výše uvede-
ným tvrzením trpí více lidé v malých firmách. Ne-
mají možnost postupu a osobního rozvoje. Nicmé-
ně celkové množství zaměstnanců, odcházejících 
právě z důvodu nedostatku uznání, nevybočuje 
z průměru ostatních faktorů. Zaměstnanci nadná-
rodních společností nemají s nedostatkem uznání 
v 90 % případů žádný problém.

Naopak komunikace vykázala opačnou tendenci. 
Zaměstnanci malých firem hodnotí způsob komu-
nikace výrazně lépe než jejich kolegové ve velkých 
společnostech. Komunikace je u malých společ-
ností společně s očekáváními jedním z nejméně 
uváděných důvodů odchodu z pracovní pozice.

Jistota jako faktor nespokojenosti u obou typů 
firem nezaznamenala výchylky z průměru, i dife-
rence u obou typů společností je zanedbatelná.

3.7.2 Komunikace ve vtahu k nespokojenosti ve 
firmě
Neosobní postoje ukazují i rozdíly, které vyšly na-
jevo při srovnání chování zaměstnanců při rozhod-
nutí o odchodu z organizace. Zatímco 62 % za-

Ve výzkumu se projevila vysoká míra impulsivního jednání při situacích ve-
doucích k odchodu zaměstnance z firmy. Dotazovaní uváděli, že odcházeli 
z pracovní pozice, i když ještě neměli za tuto náhradu (51 %), během doby, kdy 
se rozhodovali o odchodu, ještě nehledali jiné zaměstnání (47 %) a 57 % dota-
zovaných z organizace odešlo, aniž by mělo v danou dobu jiné zdroje příjmů. 
Z výzkumu vyplynulo, že když zaměstnanec oznámil svůj odchod, jeho nadří-
zený nejčastěji neprojevil žádnou snahu změnit názor pracovníka, pouze toto 
přijal (60 %) nebo pouze požádal zaměstnance o zvážení situace (31 %). Jen 
10 % manažerů se snažilo ptát po příčině či změnit rozhodnutí zaměstnance.
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městnanců malých firem se se svými problémy 
a nespokojeností obrátilo na vedení firmy či perso-
nální oddělení, u velkých firem tento trend nelze 
sledovat. Téměř polovina respondentů uvedla, že 
své stanovisko s nikým nediskutovali, nečekali 
radu ani změnu k lepšímu a odcházeli bez dalších 
pokusů o vyřešení nevyhovujících podmínek. Zřej-
mě tomu napomáhá striktní kultura velkých firem, 
kde se jen pomalu prosazují změny a jedinec se 
musí přizpůsobit, nebo organizaci opustit.

Malá zainteresovanost manažerů ohledně udr-
žení si stávající pracovní síly se projevila při zhod-
nocení výstupních pohovorů. U velkých i malých 
firem zaměstnanci uváděli, že při výstupních po-
hovorech jim manažer nenabídl možnosti zlepše-
ní, pokud by se rozhodli zůstat a s firmou dále 
spolupracovat. V tomto směru se opět projevilo ne-
osobní jednání u velkých firem, kde 83 % respon-
dentů uvedlo, že jejich nadřízený se nesnažil o ja-
koukoli nabídku, zlepšující dosavadní pracovní 
podmínky. U malých firem se stejně vyjádřilo 70 % 
dotazovaných, zbytek ovšem uváděl různé druhy 
kompenzací a změn, například zvýšení platu, změ-
nu práce a pracovních podmínek či změnu v osob-
ním přístupu a jednání nadřízeného s podříze-
ným. Zaměstnanci velkých firem uváděli jako 
jedinou možnost změny, která jim byla nabídnuta, 
změnu pracovních podmínek (17 %).

3.7.3 Afektivnost při rozhodování o výpovědi
Afektivnost ohledně událostí, které zapříčiňují roz-
hodnutí o odchodu z pracovní pozice, byla analy-
zována pomocí odpovědí respondentů. Dotazovaní 
z malých i velkých firem uváděli, že existovala 
konkrétní událost, která je donutila ke konečnému 
rozhodnutí o podání výpovědi. U obou typů spo-
lečností shodně 70 % respondentů uvedlo konkrét-
ní zlom, který inicioval celkové rozhodnutí, které 
následovalo krátce poté.

V této souvislosti bylo zkoumáno, zda při im-
pulsivním jednání a rozhodování se o opuštění 
pracovního místa zaměstnanci myslí na svou bu-
doucnost a finanční zajištění. Zde se projevily roz-
díly u zaměstnanců národních a nadnárodních 

společností. Zatímco zaměstnanci malých firem si 
před výpovědí aktivně hledali nové zaměstnání, 
pracovníci velkých společností zřejmě neměli po-
cit nejistoty ohledně vlastní budoucnosti a většina 
(71 %) před odchodem ze své stávající pozice nové 
uplatnění nehledala. Tento fakt může souviset také 
s vyšším odměňováním, které prokázaly výsledky 
výše. Extrémním případem, tedy zajištěním v oka-
mžiku odchodu bez možnosti náhradního pracov-
ního místa nebo finančního zajištění se zabývala 
dílčí otázka. Pokud zaměstnanci uvedli, že opusti-
li pracovní místo, aniž by za něj měli náhradu, byli 
dotazováni, zda v té době měli jiné zdroje příjmů. 
Opět se projevila vyšší afektivnost u zaměstnanců 
malých firem, kde 67 % dotázaných uvedlo, že 
opustili předchozího zaměstnavatele, aniž by byli 
jakkoli jinak zajištěni. U velkých firem se takto vy-
jádřila pouze polovina pracovníků.

Odlišnou impulsivnost u jednotlivých typů spo-
lečností prokázal také výstup, který ukazuje, že 
zaměstnanci malých firem jsou natolik nespokoje-
ni se svou současnou pracovní pozicí, že ji opouš-
tějí, ačkoli za tuto ještě nemají náhradu (54 % 
respondentů). U velkých firem tento trend nebyl 
zaznamenán, naopak, nadnárodní společnosti 
opouštějí zaměstnanci, kteří mají ze tří čtvrtin za 
současnou pozici náhradu. Jsou ochotni čekat déle 
s výpovědí, než se jim naskytne vhodná příležitost 
k přesunu, nebo mají snazší cestu k novému za-
městnavateli se zvučnou společností, která je 
ochotna jim poskytnout reference.

Zaměstnanci obou typů společností se shodli 
v otevřenosti, s jakou byli ochotni přiznat pravé 
důvody svého odchodu. Většina zaměstnanců 
(v obou případech 70 %) neměla problém sdělit 
svému nadřízenému důvody nespokojenosti.

Afektivněji se projevili zaměstnanci malých 
společností i v ochotě nadále vykonávat pracovní 
úkoly během doby přemýšlení o odchodu z orga-
nizace. Zatímco velké snížení výkonu během této 
doby uznalo jen 14 % zaměstnanců velkých nadná-
rodních společností, u malých firem byla zaměst-
nanců se značně sníženým pracovním úsilím a vý-
konem celkem jedna čtvrtina.
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Srovnání afektivních faktorů uvádí tabulka č. 7. 
Rozdíly mezi afektivním a impulsivním chováním 
zaměstnanců u národních a nadnárodních firem 
(viz tabulka č. 7) byly testovány pomocí Studento-
va t-rozdělení. Byl prokázán statisticky významný 
rozdíl na hladině významnosti α = 0,01.

3.7.4 Spokojenost s pracovní pozicí během roz-
hodování o odchodu
Spokojenost zaměstnanců s pracovní pozicí a or-
ganizací během rozhodování o odchodu ukazuje 
graf č. 1. Lze pozorovat pouze 46 % vědomě nespo-
kojených zaměstnanců. Více než polovina respon-
dentů během svého rozhodování není silně pře-
svědčena o nevyhovujících podmínkách. Z toho 

Tabulka č. 7 » Afektivnost při rozhodování o odchodu (v %)

Afektivnost Národní 
firmy

Nadnárodní 
společnosti Diference T-test

Existence zlomové události 64 71 7

t = 4,4548
tα = 4,032

t > tα

α = 0,01

Hledání alternativního zaměstnavatele 55 29 16

Jiné zaměstnání ihned po výpovědi 44 71 27

Jiné zdroje příjmů v případě výpovědi 33 50 17

Sdělení pravých důvodů výpovědi vedoucímu 70 71 1

Pramen: vlastní výzkum

Tabulka č. 8 » Srovnání spokojenosti zaměstnanců národních a nadnárodních organizací (v %)

Spokojenost Nadnárodní 
společnosti

Národní 
malé firmy Diference T-test

Spokojeno 14 3 11 t = 20,80865
tα = 5,841

t > tα

α = 0,01

Nevyhraněno 72 48 24

Nespokojeno 14 49 35

Pramen: vlastní výzkum

Tabulka č. 9 » Spokojenost podle faktorů ovlivňujících rozhodnutí o výpovědi (v %)

Faktor nespokojenosti Spokojeno Nevyhraněno Nespokojeno

Očekávání 0,26 2,85 3,89

Kultura 0,52 4,66 6,22

Jistota 0,26 6,99 9,84

Komunikace 0,00 5,70 7,77

Vztahy 0,26 6,22 9,84

Uznání 0,78 5,18 7,77

Odměňování 1,30 9,84 9,84

Pramen: vlastní výzkum
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faktor prokázal i nejvyšší množství spokojených 
respondentů. Výstup nespokojenosti s odměňová-
ním je možno shrnout jako nelišící se od nespoko-
jenosti s ostatními faktory. Kromě odměňování 
totiž dosáhla stejného procenta nespokojenosti 
i jistota budoucnosti a často zmiňovaná nespoko-
jenost se vztahy na pracovišti. Organizace by se 
proto měly soustředit na snížení nespokojenosti 
právě u těchto faktorů, pokud nechtějí nečekaně 
přijít o své pracovníky.

4. Závěr

Výzkum provedený na vzorku respondentů pomo-
cí náhodného výběru potvrdil hypotézy týkající se 
faktorů ovlivňujících fluktuaci pracovníků. Bylo 
identifikováno sedm interních organizačních fak-
torů (odměňování, jistota, vztahy, uznání, komu-
nikace, kultura a očekávání). Korelační analýza 
indikuje přímou a silnou závislost mezi nespoko-
jeností zaměstnanců u uvedených faktorů a opuš-
těním pracovní pozice. Spokojenost pracovníků 
v organizaci je subjektivně hodnocena v souvislos-
ti s osobní a neformální stránkou. Nejčastějším 
důvodem odchodu je, dle zjištěných dat, odměňo-
vání (21 %) a nedostatečná jistota budoucnosti 
(17 %). Oba tyto faktory tvoří část konstruktu spa-
dající pod osobní očekávání zaměstnance. Dále se 
řadily faktory ve spojení se vztahy na pracovišti 
(16 %), které stále kladou důraz na neformální 
a osobní rovinu. Nespokojenost s uznáním v za-
městnání (14 %) potvrzuje nastoupený koncept. 
Následuje styl a stav komunikace v organizaci 
(13,5 %) a až za ním je typ kultury převládající na 
pracovišti (11 %).

Spokojenost pracovníků v organizaci je prová-
zána především přes interní organizační praktiky 
a osobní preference. Výsledné faktory ukazují na 
propojenost fluktuace s vnímáním spravedlnosti 
zaměstnanci na pracovišti, ať už se to týká spra-
vedlivého odměňování, rozdělování činností, pra-
covního postupu a povyšování a spravedlivého pří-
stupu ke zdrojům. Vnímaná nerovnováha mezi 
kolegy na stejné úrovni v uvedených faktorech 

Graf č. 1 » Spokojenost v organizaci během roz-

hodování o odchodu

vyplývá, že tyto zaměstnance je možné získat zpět 
vhodným přístupem.

Při srovnání národních a nadnárodních organi-
zací byly prokázány významné rozdíly ve vnímání 
spokojenosti u obou typů firem. Vysoké procento 
nespokojenosti (49 %) se projevilo u malých ná-
rodních firem. Tito zaměstnanci odcházejí z pra-
covní pozice přesvědčeni o neslučitelnosti jejich 
představ se zastávanou pozicí. Odcházejí přesvěd-
čeni o svém rozhodnutí. Zaměstnanci nadnárod-
ních společností neprojevili tak významný odpor 
k zastávanému místu. Během rozhodování o od-
chodu je 72 % zaměstnanců nevyhraněno, nespo-
kojených je pouze 14 %, jak ukazuje tabulka č. 8.

Spokojenost pracovníků v návaznosti na jed-
notlivé faktory vedoucí k výpovědi je uvedena v ta-
bulce č. 9. Tabulka č. 9 ukazuje rozdíly v nespoko-
jenosti na konkrétních faktorech, jež byly výše 
identifikovány jako statisticky významné. Zaměst-
nanci projevili vyšší nespokojenost než indiferenci 
u všech faktorů, vyjma odměňování. Odměňování 
je specifický faktor, který působí rozporuplně na 
rozhodování zaměstnance o odchodu z organiza-
ce. Zaměstnanci malých společností jsou sice nej-
více fixováni při rozhodování o svém odchodu 
z organizace na výši a druh odměn, nicméně tento 

Pramen: vlastní zpracování
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vede často zaměstnance k tendencím opustit za-
městnání.

Stěžejním bodem pro snížení fluktuace je pře-
tváření způsobu práce se zaměstnanci v souladu 
s nastoupeným trendem nikoli řízení lidských 
zdrojů, ale jejich rozvoje ve smyslu podpory samo-
statnosti, plánování kariéry, otevřené komunikace 
a sdílení informací. Jak uvádí personální teorie, 
důležité je brát v potaz potřeby zaměstnanců na 
různých úrovních rozvoje. Často přehlíženými, 
a tedy problematickými potřebami jsou potřeby 
sounáležitosti, přátelství, bezpečí a jistoty, uplat-

nění, uznání skupinou a seberealizace. Vnímaný 
rozdíl mezi požadovaným a skutečným stavem 
vede k nespokojenosti a tím k tendenci pracovníků 
opustit pracovní místo. Pracovníky je nutné ve vý-
konu úkolů podporovat, a to pro zvýšení pocitu 
důležitosti, spokojenosti, potřebnosti pro organi-
zaci, ale zejména pro udržení a zvyšování celkové-
ho výkonu organizace a produktivity práce v době 
ekonomické krize. Je jisté, že zaměstnanci, kteří 
nejsou v práci podporováni, nemají dostatek infor-
mací a jsou k tomu navíc kritizováni, téměř určitě 
organizaci opustí.
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When discussing incomes of natural persons, an-
other category besides income from employment 
and income from business also plays an undenia-
ble role — income from capital. In principle, sepa-
rate definitions of this income category are con-
tained in legal modifications of an entire series of 
nations (see for example Kesti (2009)). One may 
also say that it is possible to identify a series of 
similar and sharply differing features in legal regu-
lations of taxation on the income category in ques-
tion (ex. in the wording of the definition of the 
type of income, method of establishing taxable in-
come and the amount of applied tax). This last 
point may at least be partially attributed to the fact 
that in the area of natural person taxation, the sov-
ereignty of each individual state appears in signifi-
cant measure in the wording of the right to estab-
lish their own rules for taxing incomes earned 
within their territories, or earned by their tax resi-
dents (or citizens). However, international obliga-
tions may to a certain extent eliminate this sover-
eignty (concluded bilateral and multilateral 
agreements) and in the case of Member States of 

the European Union (hereinafter “EU”), also the 
obligations of a Member State to keep their legal 
regulations in line with EU law.2 On the other side, 
as Týč (2010, p. 250) points out in the context of 
the description and assessment of EU tax policy, 
the arrangement of tax systems of individual na-
tions differs significantly, which is attributed to 
a number of factors. These include for instance 
historical traditions, the system of introduced fi-
nancial bodies, sociological factors or economic 
conditions. In terms of natural person income tax, 
EU intervention is minimal when compared to the 
area of indirect taxes. Although it is not possible to 
deny a certain movement in this area as well, be-
cause a number of directives have been adopted 
that also affect the sphere of direct taxes.

The issue of capital income taxation is a very 
broad topic. This paper deals with a relatively 
closely defined area. Its aim is above all to describe 
development of capital income taxation of natural 
persons in Czech legal regulations (legal regula-
tions Lex lata) from 1993 to the present. The choice 
of the year 1993 was not random. From the aspect 
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of taxation of natural person income, this year was 
generally very important, because Act no. 586/1992 
Coll., on Income Taxes, as amended (Czech Income 
Tax Code — hereinafter ITC), assumed validity and 
came into force on January 1, 1993, which unified 
the then-fragmented legal amendment of taxation 
on natural person income.

The authors feel that recognizing the develop-
ment of legal regulations will enable not just un-
derstanding the current situation better, but also to 
better extrapolate considerations about the future 
and desired state (so-called legal regulations Lex 
ferenda). Besides this, one may also utilize such at-
tained findings for comparison with legislative reg-
ulations in other countries. Results of the per-
formed comparative analysis in the development 
of capital income taxation in the Czech Republic 
may also be interesting by virtue of the fact that 
only around 20 years ago, the Czech Republic be-
gan its transformation process of the migration 
from a planned economy to a market economy — it 
is thus a representative of so-called transformation 
economics, for which certain specific features 
apply (like frequent and far-reaching legislative 
changes relating to the change of the social condi-
tions and the need to reflect them in law).

This paper is divided into several parts. The 
first part contains a brief introduction. The next 
part presents selected findings gained from literary 
research aimed at questions relating to the issue of 
capital income taxation and aimed at a framework 
description of the legal regulations in the remain-
ing States of the Visegrád group.3 Following chap-
ter deals with the legal regulations of capital in-
come taxation in the Czech Republic and provides 
the actual results of the performed comparative 
analysis for the legal regulations of capital income 
in the ITC. This comparison concentrates chiefly 

on comparing relevant provisions of the ITC with 
the fact that attention is also focused on taxation of 
the income category in question upon existence of 
an international element. During the actual com-
parison, the legal status was taken into considera-
tion that was valid and effective to December 31 of 
the applicable year; for the taxation period of 2010, 
this concerned the legal status valid and effective 
to October 30. The computerized legal information 
system ASPI was applied to gain information on 
the relevant legal status. Following part of the pa-
per introduces the basic starting points for deter-
mined mathematical models, whose task was to 
describe important changes performed at the level 
of capital income taxation of natural persons. Next 
part presents outputs in graphs along with appro-
priate commentary. The last part of the paper in-
cludes the reiteration of defined objectives, a short 
summary of the methodology and achieved con-
clusions. The last section also includes indication 
of the limits of the paper and the relating areas of-
fered for further research activity.

1. Literature Review — Selected Issues

The technical literature focuses on the issue of cap-
ital income and its taxation from many aspects and 
from the viewpoint of various entities.4 Through 
efforts to perform a comparative analysis at the 
level of legal regulations of applicable countries, 
we may and do find certain problems, because the 
category of capital income need not be defined ex-
actly the same way. A question remains besides 
this of how to appropriately label (name) the appli-
cable income category. In this regard, it is worth 
mentioning the position of Vančurová & Láchová 
(2010, p. 152). These authors point out that capital 
income in the Czech ITC, but for minor exceptions, 
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3  The States of the Visegrád group are States as follows: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Note: arranged in 
alphabetical order.

4  It seems that dividends command the most attention in relation to capital income. This is understandable since investments in 
shares are a relatively ordinary and widespread investment in the globalized world today, which rightfully draws attention of 
current or potential investors.
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constitutes income from holdings of financial as-
sets, i.e. ordinary and not capital income.5

The Slovak legal regulations contained in the 
Slovak Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax, as 
amended (hereinafter Slovak ITC) are very similar 
to Czech legal regulations. This namely concerns 
its Sec 7, which is also termed capital incomes. Of 
course, this is but a natural consequence of the 
common legal foundations for both ITCs, the 
Czech and Slovak ITC respectively. On the other 
hand, substantial differences exist. In the wording 
of Sec 3(2)(c) of the Slovak ITC, the shares in prof-
it (dividends) paid out from the profit of a business 
company or a cooperative determined for distribu-
tion to persons having ownership interest in the 
registered capital, and incomes similar to it, are not 
the subject to taxation.

Capital income is included in the aggregate in-
come, unless it is taxed by way of a final withhold-
ing tax. Interest and other yields from securities, 
interest on bank deposits and current accounts 
and income from supplementary pension insur-
ance are taxed by way of a final withholding tax 
(Kesti (ed.), 2009).6 The capital incomes earned by 
tax non-resident are generally taxed also by means 
of withholding tax pursuant to Sec 43 applying the 
19% tax rate (see Sec 15 of Slovak ITC).

The Czech legal regulations are highly similar 
also to Polish legal regulations. However, the la-
belling of the capital income is a bit different.7 
Article 178 of the Polish Natural Person Taxation 
Act contains definition of financial capital in-
comes, which in many aspects in defining types of 

income overlaps with the Czech ITC (for more 
information see Brzeszczyńska, S. et al. (2009, 
p. 336)). There is a number of incomes coming un-
der Article 17 of the Polish Natural Person Taxation 
Act (e.g. interest on loans; interest on savings de-
posits and money in bank accounts on or in other 
forms of saving, depositing or investing; interests 
(discounted interest) on securities; dividends and 
other revenues form a share in profits of legal per-
sons and revenues from selling subscription rights) 
(Brzeszczyńska et al., 2009; Puławska, 2006).

According to Hungarian legal regulations, 
dividends are taxed separately by way of withhold-
ing tax. The tax rate for the dividends is 25%. 
Interests are taxed at 20%. There is an exhaustive 
list of items of income that are qualified as interest. 
The list includes e.g. arm’s length interest from 
savings deposits, interest and gains on publicly is-
sued and traded securities representing debt claims 
and gains on publicly issued investment fund cer-
tificates. It also includes, by the law stated condi-
tions and limitations, the part of the income de-
rived from residual rights on an insurance contract, 
or from a one-off payment with respect to a life in-
surance contract or a pension insurance contract 
that exceeds the total premiums paid by the tax-
payer. Income from trading activity on the Budapest 
Stock and Commodity Exchange as well as on an 
EEA9 or OECD10 stock exchange are treated as in-
terest and taxed at a 10% rate. There is a certain 
“rarity” in the Hungarian legal regulation. Health 
care charge of 14% is payable also on dividend in-
come and capital gains as long as the employer 

5  The terminology is not even unified in the European Tax Handbook (2009). Authors of particular chapters use same terms dif-
ferently in this book.

6  Based on the information stated in the chapter on taxation of natural persons in Slovakia by T. Mkrtchyan in Kesti, J. (ed.) 
(2009): European Tax Handbook 2009. Amsterdam : IBFD.

7  In Polish language: “Przychody z kapitałów pieniężnych”; English equivalent of the term: “Financial Capital Incomes” or 
“Revenues from Financial Capital”.

8  Polish legal regulations apply the term artykul. Due to linguistic similarity, authors consider using the term “Article” as a more 
adequate one.

 Note: The term Article (Art.) as a translation of the Polish term artykul was used also in English translation of the Personal 
Income Tax Act (see Puławska, E. (2006): Polish Tax Law. Warszawa : Wydawnictwto C. H. BECK).

9  EEA — an abbreviation used for European Economic Area. The EEA is created by all the Member States of the European Union 
plus Iceland, Liechtenstein and Norway).

10  OECD — an abbreviation used for the Organization for Economic Cooperation and Development.
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paid health insurance contribution does not reach 
HUF 450,000. As stated by KPMG (2010, p. 7), 
there is no gains tax exceptions in Hungary (Kesti 
(ed.), 2009;11 KPMG, 2010).

Regarding the method of taxing capital income, 
if we approach expansion of this income category 
to include other types not introduced in the Czech 
ITC and if we focus on legal regulations in European 
countries, there exist in principle two basic meth-
ods of taxing this type of income. It either is taxed 
directly in the aggregated tax base, or is subjected 
to taxation separately (see Kesti (ed.), 2009).

If we mention European countries, we under-
standably must not omit the EU and related ques-
tions. Mitu (2009, p. 67), who in his paper deals 
with the issue of tax competition with focus on the 
European Union, stresses the fact that in the past, 
governments had much greater freedom in deter-
mining taxes, caused by major barriers against free 
movement of capital and persons. Nevertheless, 
the influence of rising globalization decreased 
these barriers and they are constantly decreasing. 
This then legally leads to an increase in capital 
flows, as well as greater work force mobility. If this 
applies worldwide, then even more so does it apply 
of course for the EU, which represents a kind of 
supranational body founded upon four basic 
freedoms — freedom of movement of goods, serv-
ices, persons and capital. Inappropriate legislative 
taxation regulations may understandably create 
barriers to achieving these freedoms, whether con-
sciously or subconsciously.

From the performed literary research, from 
which a very small part of the findings is presented 
above, it was found that relatively little attention 
has been paid to the issue of a description and as-
sessment of the system of taxing capital income 
over a longer period in legal systems of individual 
countries. This paper attempts to at least partially 
fill in the existing gap, specifically for the Czech le-
gal system.

2. Czech Act on Income Taxes (ITC) — 
Capital Income Taxation

Right from when the Czech ITC came into effect 
(January 1, 1993), capital income of natural per-
sons was defined in a separate provision, namely 
in its Section 8. Of course, this provision and relat-
ing provisions experienced a number of modifica-
tions over the monitored period. This paper touch-
es upon the most fundamental of these. In this 
paper, the authors concentrated on capturing the 
fundamental changes in defining capital income, 
the conception of taxable income (brutto vs. netto 
income) and the method of taxation of the type of 
income in question. Special attention also focuses 
on the situation where an international element 
exists, specifically where a tax non-resident of 
the Czech Republic earns income. Table 1 presents 
the types of capital income defined in Sec 8 ITC 
(name of provision Capital Income).

From the list stated in the Table 1, it is clear that 
during the course of the monitored period, specifi-
cation and redefinition occurred of individual in-
come categories. This fact is evident for a number 
of incomes (see for example “Special categories of 
income” — incomes from sales of right of first re-
fusal of shares were expanded to include right of 
first refusal of other securities). One may also see 
that new types of income were also incorporated 
into Sec 8 ITC. This of course is not the conse-
quence of omission of existing types of income by 
the legislature, but rather the rise of new legal in-
stitutions (ex. controlling contract as an institution 
of commercial law).

The provisions of Sec 8 ITC also amend the 
method of taxing the applicable type of income. 
From this angle, we may identify in principle two 
basic groups of income. Those taxed in brutto 
amount (i.e. without the possibility of applying tax 
expenses) and those for which expenses may be 
applied (of course only those specified by law). 

11  Based on the information stated in the chapter on taxation of natural persons in Hungary by G. Antal and A. Kinstellar in Kesti, 
J. (ed.) (2009): European Tax Handbook 2009. Amsterdam : IBFD.
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Table 1 » Definition of incomes falling into capital income pursuant to Sec 8 ITC

Type of income

Period

19
93

19
94

19
95

19
96

–1
99

7

19
98

–2
00

0

20
01

–2
00

3

20
04

–2
01

0

Profit-sharing (dividends) ¸ –

Interest and other emoluments from securities ¸ –

Interest and other emoluments from participation in limited liability companies and limited 
partnerships ¸ –

Profit-sharing and similar benefits of membership in cooperative associations ¸ –

Profit-sharing (dividends) from ownership interest in corporations, limited liability companies 
and limited partnerships, profit-sharing from membership in an association and also interest 
and other income from security holdings

– ¸

Income from settlement to partner, who is not party to a contract (hereinafter “outside 
partner”), achieved on the basis of a contract on transfer of profit pursuant to a special legal 
regulation (hereinafter “profit transfer contract”) or controlling contract pursuant to a special 
legal regulation (hereinafter “controlling contract”)

– ¸

Profit-sharing of a silent partner from participation in business, if such profit is not used for 
replenishing a deposit reduced by shares in losses back up to the original amount ¸

Interest, winnings and other income from deposits in savings books, certificates of deposit and 
from holding deposits including interest from funds in a deposit account ¸

Late payment interest, late charges – ¸

Insurance benefits in the event of reaching a certain age or from pension insurance outside of 
the social security fund, less the insurance premium paid ¸ –

Insurance benefits in the event of reaching a certain age, less the insurance premium paid – ¸ –

Private life insurance benefits after reduction according to paragraph 8 – ¸

Other income from insurance of persons, which is not indemnification and does not constitute 
termination of the insurance policy, after reduction according to paragraph 7 – ¸

Insurance and other income from provided loans and advances, interest from deposits in current 
accounts and interest from the value of a paid deposit at the agreed amount of shareholders of 
public business companies

¸ –

Interest and other income from provided loans and advances, late payment interest, late 
charges, interest from the right to call, interest from deposits in current accounts with the 
exception pursuant to Sec 7(a) and interest from the value of a paid deposit in the agreed 
amount of shareholders of business companies (note: the provision of Sec 7(a) ITC amends tax 
determined by lump-sum amount)

– ¸

Discount amounts of bills of exchange ¸ –

Income from bills of exchange (ex. discount amounts of bills of exchange, interest from bill sum) – ¸ –

Interest and other income from bills of exchange holdings (ex. discount from amount of bill of 
exchange, interest from bill sum) – ¸

Supplemental pension insurance benefits with state contribution less paid contributions and 
less the state supplemental pension insurance contribution – ¸

í

{9
/1

0}



 Scientia et Societas » 3/11 129

Odborné stati

From the aspect of the taxation system of the given 
type of income, another matter playing a very im-
portant role is the question of whether income was 
earned from sources within the territory of the Czech 
Republic or from foreign sources. In the case of the 
first category, it is a general rule that income is 
subject to so-called withholding tax pursuant to 
Sec 36 ITC; in the case of the second income cate-
gory, incomes are generally included as partial tax 
bases into the total tax base. Table 2 contains fur-
ther information, which introduces the con cept of 
determining taxable income pursuant to the legal 
status valid and effective to October 31, 2010.

For supplemental pension insurance benefits 
with state contribution (income pursuant to Sec 
8(1)(e) ITC), contributions are spread out evenly 
to a limited period of receiving pension. If the peri-
od for receiving a pension is not limited, a medium 
length of life of the participant is determined based 
on the mortality tables maintained by the Czech 
Statistical Office at the time when the person first 
begins to receive the pension. In terms of income 
pursuant to Sec 8(2)(b) ITC, an expense in the 

amount of the acquisition price of the right of first 
refusal may only be applied up to an amount of 
earned income (expenses exceeding income are 
not considered).

One may consider as a very important change 
in the income taxation system the fact that as of 
2008, the option was eliminated for a taxpayer to 
include selected types of income abroad into a sep-
arate tax base. A special tax rate existed for this 
separate tax base, amended by Sec 16(2) ITC. This 
institution existed in the ITC from 1998 up to and 
including 2007. The authors discuss in the next 
chapter the issue of tax optimization in relation to 
the legal regulations at that time. It contains deter-
mined mathematical models.

Table 3 contains information on the develop-
ment of withholding tax for selected types of in-
come. With regard to the taxation method (i.e. 
withholding tax), this thus concerns incomes 
earned from sources within the territory of the 
Czech Republic. The indicated incomes used in the 
table do not reflect the official labelling of incomes. 
This nevertheless concerns more general terms 

Table 1 (cont.)

Type of income

Period

19
93

19
94

19
95

19
96

–1
99

7

19
98

–2
00

0

20
01

–2
00

3

20
04

–2
01

0

Special categories of income

Difference between paid nominal value of a security or certificate of deposit and market value 
at the time of their issue ¸ –

Difference between the paid nominal value of a bond including certificate of deposit or holding 
deposit, or paid value of employee shares upon their return and market value at the time of 
their issue

– ¸ –

Difference between the paid nominal value of a bond including certificate of deposit or holding 
deposit and rate of issue at the time of their issue – ¸

Income from sale of right of first refusal of shares ¸ –

Income from sale of right of first refusal of securities – ¸

Source: Personal elaboration using the ITC
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Table 3 » Amount of withholding tax for selected types of income

Type of income

Status of 
taxpayer 

(receiver of 
income)

Period

1993 1994–1999 2000–2010

Dividends and ownership interest in limited liability companies and limited 
partnerships and profit-sharing from membership of an association

resident 25% 15%

non-resident 25% 15%

Profit-sharing of a silent partner from participation in business
resident 25% 15%

non-resident 25% 15%

Interest, winnings and other income from deposits in savings books, 
certificates of deposit and from holding deposits including interest from 
funds in a deposit account (non-commercial accounts)

resident 15%

non-resident 15%

Insurance benefits in the event of reaching a certain age
resident × 15%

non-resident × 15%

Pension insurance benefits
resident × 15%

non-resident × 15%

Note: The label “×” means that the listed income category was not contained to December 31 of the applicable taxation peri-
od (specifically to December 31, 1993).
Source: Personal elaboration using the ITC

Table 4 » Income earned abroad capable of being included into a separate tax base

Income category
Period

1998–1999 2000–2007

Profit-sharing (dividends), interest and other emoluments from securities or participation in limited 
liability companies and limited partnerships and profit-sharing and similar benefits from membership in 
associations

25% 15%

Profit-sharing of a silent partner from participation in business, if such profit is not used for replenishing 
the deposit reduced by shares in losses back up to the original amount

Interest, winnings and other income from deposits in deposits books, interest from funds in a deposit 
account

Income from certificates of deposit and holding deposits

Supplemental pension insurance benefits with state contribution less paid contributions and less the 
state supplemental pension insurance contribution

Insurance benefits in the event of reaching a certain age, less the insurance premium paid

Winnings in lotteries, bets and other similar games and winnings from advertising contests and drawings 
with established exceptions (ex. if this does not concern tax free income pursuant to Sec 4 ITC)

20%
Prizes from public contests and sports competitions with the exception of tax free income pursuant to 
Sec 4 ITC

Source: Personal elaboration using the ITC

í
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under which it is possible over the course of the 
period to categorize incomes that were labelled 
variously (but identical in content).

It is clear from the Table 3 that not many chang-
es have occurred in the level of rates of withhold-
ing tax pursuant to Sec 36 ITC. Since 2000, it is 
possible in the case of the listed types of income to 
mention the unification of withholding tax rates at 
a rate of 15% (effective January 1, 2008, when the 
concept of a progressive tax rate was replaced by 
a linear rate, the rate of 15% equals the general rate 
for taxation of incomes of natural persons pursu-
ant to Sec 16 ITC). From the performed com parison 
it is also evident that from the aspect of determin-
ing the amount of withholding tax, differentiation 
was not and is not made between tax residents and 
tax non-residents, which is certainly the desired 
state. An opposite status could be considered as 
being in conflict with international obligations 
arising among others from agreements on limiting 
double taxation.

3. Utilization of the Separate Tax Base 
Within Tax Liability Optimization

Assessment of changes in the area of income taxa-
tion by means of withholding tax pursuant to Sec 
36 ITC is relatively easy because at this level, the 
key variable is the withholding tax rate whose de-

velopment is indicated in Table 3 (see above). 
What is more difficult and in terms of the actual 
assessment probably more interesting is the as-
sessment of legislative development for incomes, 
which were possible to include into a separate tax 
base up until December 31, 2007. For selected types 
of income earned abroad by a tax resident of the 
Czech Republic, the taxpayer had the option of in-
cluding them either into his total tax base or taxing 
the given income separately. In the later case, the 
income was subject to the rate listed in Sec 16(2) 
ITC. Table 4 offers a summary of rates and types of 
income for which the option was given of selecting 
the method of taxation (taxation either in an aggre-
gated tax base or within the framework of a sepa-
rate tax base).

It is evident from the data stated in the Table 4 
that also in the case of the tax rate from the sepa-
rate tax base, only one change occurred — a reduc-
tion from 25% to 15% for the greater part of income 
from abroad subject to taxation in a separate tax 
base. Specification (names) of individual types of 
income were taken from the legal regulations valid 
and effective up to December 31, 2008, which basi-
cally corresponds in its content to the legal regula-
tions of following years.

In the following part of the paper, the authors 
take up the question of suitability of applying the 
institution of taxing foreign income in a separate 

In the past, governments had much greater freedom in determining taxes, 
caused by major barriers against free movement of capital and persons. 
Nevertheless, the influence of rising globalization decreased these barriers and 
they are constantly decreasing. This then legally leads to an increase in capital 
flows, as well as greater work force mobility. If this applies worldwide, then 
even more so does it apply of course for the EU, which represents a kind of su-
pranational body founded upon four basic freedoms — freedom of movement 
of goods, services, persons and capital. Inappropriate legislative taxation reg-
ulations may understandably create barriers to achieving these freedoms, 
whether consciously or subconsciously.
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Table 5 » Simplifications and starting points of determined mathematical models

Starting points and simplifications of mathematical models

Common features of scenarios I and II

• the taxpayer is a tax resident of the CR
• besides foreign income, the taxpayer also earns income from the CR
• a tax base is stipulated in the amount of from CZK 180,000 up to CZK 1,008,000
• foreign income is already included in this tax base
• the taxpayer is unmarried and has no children (only applies a basic tax free amount from the tax base (up to December 31, 2005) or basic 

tax discount (as of January 1, 2006, part of the non-taxable parts of the tax base was transformed into tax discounts, whereas this concerned 
also basic non-taxable part of the taxpayer’s tax base)

• a selected income from abroad is profit-sharing (dividends)
• the listed foreign income is not tied to a specific country (on the general level a non-contracting and a contracting country is considered 

under conditions listed hereunder)
• the effective tax rate is determined as a proportion of the resulting tax obligation pursuant to Sec 16(1) ITC determined according to the 

relevant wording of ITC (i.e. wording valid and effective to December 31 of the applicable year from the period 1998–2007) and the total 
tax base

• a considered interval change in the amount of the tax base is CZK 12,000
• discrete values of the resulting effective tax rate are consequently connected by a flow line, which enables better assessment of trends in 

development
• the proportion of foreign income to the total tax base is constant, amounting to 20%

Scenario I

• The impact is not considered of Sec 24(2)(ch), according to which it is possible to include tax paid abroad into tax costs in the taxation 
period for filing an income tax return, into which the aforesaid income from abroad is included.

Scenario II

• For the given type of income, application is considered of the method of an ordinary tax credit (the reason for this is the fact that the listed 
method is the prevailing method for taxing the category of so-called “passive income” for a number of agreements concluded by the Czech 
Republic).

• It is expected that income is taxed abroad by withholding tax in an amount of 15%.

Source: Personal elaboration

Figure 1 » Comparison of the effective tax rate and the tax rate from the separate tax base (scenario I)

Source: Personal elaboration using the determined mathematical models
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tax base. The determined mathematical models 
and their graphic outputs are founded upon cer-
tain starting points and simplifications, which are 
specified in Table 5. Mathematical models were de-
termined for two versions. The first is the simpler 
version, which considers income of a tax resident 
of a nation with which the Czech Republic has not 
concluded a double taxation agreement (scenario I). 
The second version (scenario II) covers the situa-
tion where the taxpayer earns an income from 
a contracting State (understood as a State with 
which the CR has concluded a double taxation 
agreement).

On the basis of comparing the nominal tax rates 
pursuant to Sec 16(1) ITC, the amount of the basic 
non-taxable part of the tax base on a taxpayer (or 
discounts on tax per taxpayer) in individual years 
of the monitored period, it is possible to state an 
equal amount of the effective tax rate for 1998 and 
1999, and then for 2001 to 2005, and lastly for 2006 
and 2007. From comparison of the relevant legal 
regulations in the years 1999 and 2000 it is clear 
that the only change that occurred effective from 
2000 is removal of the fifth tax bracket of the pro-

gressive tax rate (from the amount of the tax base 
CZK 1,104,000 and higher). For the monitored in-
come interval, we may thus also note agreement of 
the effective tax rate for 1998 until 2000.

As indicated above, mathematical models have 
been determined for two considered scenarios. 
The Figure 1 represents the output for scenario I, 
where the consideration was that foreign income 
was earned in a non-contracting country.

A criterion for considering use of the institution 
of taxation of foreign income in a separate tax base 
was comparison of the effective tax rate from the 
total tax base with the rate valid for income taxa-
tion in a separate tax base. In the event that the 
second mentioned rate was lower, from the aspect 
of optimizing the total tax burden, it was advisable 
to consider subjecting foreign income to taxation 
in a separate tax base. In 1998 and 1999, the rate 
for taxation in a separate tax base was 25%. In 
these years, the effective tax rate from the total tax 
base achieved this amount roughly for an annual 
tax base in an amount of CZK 696,000. From 2000 
to 2007, the rate for taxation in a separate tax base 
was 15%. These facts contributed in fundamental 

Figure 2 » Comparison of the effective tax rate and the tax rate from the separate tax base (scenario II)

Source: Personal elaboration using the determined mathematical models
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measure to the decrease in the value of the tax 
base, where the effective tax rate from the total tax 
base equalled the tax rate from the separate tax 
base. In 2000 this roughly equalled an amount of 
CZK 240,000, CZK 252,000 in 2001–2005 and CZK 
288,000 in 2006–2007.

In scenario II, the situation is considered where 
foreign income is earned from a contracting state 
and in relation to this, the method of an ordinary 
tax credit is applied (this concerns one of the basic 
methods of limiting double taxation).

If we consider scenario II, also playing a role is 
the influence of the factor of a tax credit paid 
abroad. From the aspect of the taxpayer, this posi-
tively influenced the resulting effective tax rate. 
For 1998 to 1999, there was no meaning for assess-
ing the income interval in considering application 
of taxation of foreign income in a separate tax base 
(by which, aside from others, the option of a tax 
credit paid abroad to the total resulting tax liability 
would fall away). For 2000, the effective tax rate 
from the aggregated tax base equalled the tax base 
for the independent tax base for a tax base in the 
amount of CZK 348,000. For 2001–2005, the amount 
of this tax base then equalled CZK 372,000. The 
latter amount was also applied for 2006 and 2007.

4. Conclusion

This paper deals with the issue of the development 
of legal regulations governing capital income taxa-
tion of natural persons in the Czech legal system. 
The monitored period was from 1993 up to and in-
cluding 2010. For 1993–2009, the legal status was 
taken into consideration that was valid and effec-
tive to December 31 of the given year; for the tax 
period of 2010 the status was taken into considera-
tion that was valid and effective to October 31, 
2010. The authors focused on comparing relevant 
provisions of the ITC. This primarily concerned de-
fining incomes falling into the category of capital 
income and the method of determining the tax 
base for capital income achieved by non-residents 
from sources within the territory of the CR and 

capital incomes achieved by residents from sourc-
es abroad. Furthermore, a comparison of rates of 
withholding tax and its development in time was 
performed for selected types of income.

In terms of the number of incomes included 
into Sec 8 ITC, one may state that over the course 
of the monitored period, specifying and redefining 
of individual categories of income occurred. It is 
also necessary to state that new types of income 
were also included, which may be accredited to the 
existence of new legal institutions in the Czech le-
gal system (ex. controlling contract (institute of 
commercial law)). If we concern ourselves with 
assessing withholding tax rates, these saw only one 
major change during the monitored period, which 
was replacement of the 25% rate with a 15% rate.

In relation to the method of establishing the in-
come for taxation, it is possible to note the relative 
stability in legal regulations. However, what was 
an important change was certainly the existence of 
the option of taxing selected incomes achieved 
abroad in a separate tax base. The option was pro-
vided of taxing the selected types of income in the 
separate base by legislative amendment in 1998–
–2007. This legal institute is very interesting in 
terms of assessing the development of legal regula-
tions, so the authors focused keenly on this aspect. 
Mathematical models were determined for two 
considered variations, comparing the effective tax 
rate from the aggregated tax base with the tax rate 
for the separate tax base. The first of them (scenar-
io I) was the situation where foreign income was 
earned from a non-contracting state, and the sec-
ond (scenario II) was where foreign income was 
earned in a contracting state. Regarding the entire 
spectrum of options offered in this aspect, the au-
thors were compelled to affiliate certain simplifica-
tions that they specified prior to the presentation 
of experiential results.

The independent variable was the sum of the 
aggregated tax base from natural person income 
tax, and the dependent variable was the effective 
tax rate. From the performed comparison of this 
rate with that which was determined for taxing for-
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eign income within the framework of the separate 
tax rate, the authors identified the amount of in-
comes for which the listed rates are equal to one 
another. This data was important from the aspect 
of considerations on use of taxation of foreign in-
come within the framework of a separate tax base. 
From the aspect of assessment, a specific period 
was the period of 1998–1999, when the tax rate 
from the separate tax base amounted to 25%. This 
led to the fact that the benefit of taxing foreign in-
come in the separate tax base was only achieved 
upon attaining a very high tax base. For the period 
2000–2007, it is necessary to point out the influ-
ence of gradual reduction of the effective tax rate 
from the aggregated tax base, and the drop in the 
introduced rate from 25% to 15%. Mainly the sec-
ond fact contributed significantly to the fact that 
the level of the tax base decreased dramatically, 
where the effective tax rate and tax rate from the 
separate tax base are equal to one another. 
Nevertheless, during the period 2000–2007, in re-
gards to the declining effective tax rate, one may 
also note the declining benefit of taxing foreign in-
come in a separate tax base. However, this assess-
ment is somewhat simplifying because it does not 
consider the question of development of the 
growth in nominal incomes of taxpayers over time. 
The determined mathematical models also proved 
the partial benefit of double taxation agreements. 
In scenario II, where application of the ordinary 
credit method was presumed, the application of 
the stated method for limiting double taxation led 
to a reduction in the effective tax rate.

The experiential results must however be un-
derstood within the context of simplification, to 
which the authors inclined, and in the context of 
defined starting points. One of the fundamental 
starting points utilized by the authors is the choice 
of the model category of the taxpayer (regarding 
an unmarried taxpayer with no children). The 
analysis performed would understandably be pos-
sible to expand to include further categories of tax-
payers (for example, a married taxpayer with 
a child/children); in like fashion it would be possi-
ble to widen the spectrum of the considered tax 
base. Regarding this last fact, it would then be pos-
sible to assess the impact of implemented changes 
on the taxpayers in various income brackets. In re-
lation to the achieved results, it is vital to still point 
out the fact that determining the amount of in-
come, where equalling occurs between the effec-
tive tax rate from the aggregated tax base and the 
rate for taxation of the independent tax base, is 
solely for orientation purposes. Other factors were 
of course at play in terms of considerations for op-
timizing the tax burden.

Within the context of the matter at hand, ample 
room is found for performing comparisons of Czech 
legal regulations with those of other countries. In 
this regard, it could be somewhat problematic that 
the category of capital income is defined different-
ly in individual countries. This could lead to the 
situation where, when lacking knowledge of the 
actual content of capital income in individual coun-
tries, comparison would be performed inaccura-
tely.

In relation to the method of establishing the income for taxation, it is possible 
to note the relative stability in legal regulations. However, what was an impor-
tant change was certainly the existence of the option of taxing selected in-
comes achieved abroad in a separate tax base. The option was provided of tax-
ing the selected types of income in the separate base by legislative amendment 
in 1998–2007. This legal institute is very interesting in terms of assessing the 
development of legal regulations.
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ABSTRACT
The paper describes the history in the legal regulation of taxation of individuals in the Czech Republic. The 
category of incomes in focus is the category of capital income. The comparative analysis covers the period 
from 1993 to 2010. On the basis of a realized comparison, one may observe that many changes in the rele-
vant legal regulations took place during the period 1993–2010. Some of them were realized on the level of the 
Section 8 of the Act on Income Taxes itself (partial tax base “Capital Income”), the others took place in relat-
ed provisions affecting the system of capital assets taxation.
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1. Introduction

In the Czech Republic, the implementation of new 
regions in the year 2000 not only marked the 
achievement of an important phase of the reform 
of Czech territorial self-government; it also intro-
duced a new type of election into Czech political 
life: of regional assemblies. These joined the al-
ready-established elections of both chambers of 
the Czech Parliament and of local assemblies. After 
the country entered the EU, this colourful spec-
trum of electoral competitions was further en-
hanced by the election of the European Parliament. 
Czech political scientists have not been indifferent 
to the new regional electoral arena and the imple-
mentation of the election itself, and have produced 
a number of books treating various aspects of 
the regional elections (see, for example, Balík, 
Kyloušek, eds., 2005 and Šaradín, Šulák, 2001). 
These books have offered helpful analyses of the 
elections and provided us with valuable data; how-
ever, they can also potentially stimulate further 
study of regional politics in the Czech Republic, for 
example, in the context of a multi-level perspective 
or by employing the concept of multi-level govern-
ance. This last concept is able to properly render 
the multi-level structuring and functioning of a po-

litical system (for some aspects of this multi-level 
perspective, see, for example, Fiala, Strmiska, eds., 
2005). An understanding of the political process as 
a phenomenon occurring on multiple levels of the 
political system also implies a discussion of the im-
portance of individual levels where decisions are 
made. Such a discussion is then reflected in the 
understanding of elections as the basic element 
that lends legitimacy to decision-making and to the 
institutions that decide on each of the levels of the 
political process. Question marks appear over the 
importance of each type of election (presidential, 
national, European, regional or local), both in the 
sense of their impact on the final character of the 
politics and of how they are perceived by the elec-
torate and the political parties, and also on how 
these actors behave. The concept of the second-or-
der election has gained a prominent position in the 
study of elections in the context of multi-level gov-
ernance. It was originally developed in an analysis 
of the first European Parliament election by the 
German political scientists Karlheinz Reif and 
Hermann Schmitt, who also drew on some studies 
coming from the U.S. and on analyses of state elec-
tions in Germany; the concept was further refined 
and modified in the following years. Let us begin 
with an outline of it.

*
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The original text by Reif and Schmitt was a re-
action to the results of the 1979 European 
Parliament election. In a parliamentary system, 
the first-order election is the election of the coun-
try-wide parliament or the more important of its 
chambers. Second-order elections are local and re-
gional elections and the election of the less impor-
tant chamber in bicameral systems (Reif, Schmitt, 
1980). To put it simply: second-order elections are 
those that are considered by the electorate and the 
political parties to be less important than the first-

-order election, and their secondary importance is 
corroborated by lower turnout and, for instance, 
comparatively cheaper electoral campaigns. 
Following Reif and Schmitt’s premises, in the 
Czech Republic the second-order elections would 
be the election of the European Parliament and the 
Czech Senate, as well as regional and local elec-
tions. Within an actual political system, however, 
second-order elections cannot be strictly separated 
from the first-order election, as the result of the 
former can influence the latter, i.e. the arena of de-
cisive importance. And conversely, many voters 
base their decision in a second-order election upon 
the events unfolding in the first-order arena (the 
election is then considered something of a referen-
dum on government policies). Also the tactics em-
ployed by the political parties is often influenced 
by calculations based on the political competition 
in the main arena. These factors affect the nature 
of these second-order elections, often called na-
tional (in the sense of domestic, country-wide) 

second-order elections, in a crucial way. By com-
parison with the first-order election, the results of 
a second-order election should exhibit the follow-
ing properties: lower voter turnout; higher share of 
invalid votes; and, depending on the progression of 
the electoral cycle, lower gains of the parties in 
government and higher gains of the parties in op-
position (Reif, Schmitt, 1980, cf. Norris, 1997).

A lively debate followed the publication of Reif 
and Schmitt’s article, although it has to be said that 
the overwhelming majority of texts employing the 

concept of second-order elections have focused on 
the election of the European Parliament (for exam-
ple, Koepke, Ringe, 2006, Marsh, 1998, Schmitt, 
2005, Schmitt, Mannheimer, 1991, van der Brug, 
van der Eijk, eds., 2007, as well as Czech writers, 
such as Fiala, 2004, Linek, 2004). Considering that 
Reif and Schmitt themselves were originally in-
spired by the research undertaken by Reiner 
Dinkel, who analysed the results of state elections 
in Germany, this development is something of 
a paradox.

The study of second-order elections is not abso-
lutely dominated by the European electoral arena, 
however, as some attention has been given to the 
elections on sub-state levels, notably the regional 
one. For the purposes of this paper, the most im-
portant discussion was the one that, in applying 
the basic propositions of the concept of second-or-
der elections, questions whether all the various 
types of elections (parliamentary election in par-
liamentary regime excepted) can be considered 

From an institutional perspective, the basic premises required for the study of 
regional elections as second-order elections are met: the electoral systems used 
for the election of the Chamber of Deputies and the regional assemblies are 
very similar, as are the party systems at the national and regional levels. They 
are certainly not so different that their comparison would warrant an a priori 
claim that the regional arena is not linked to the country-wide arena and that 
it is autonomous.
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“second-order” without further qualifications. It 
claims that, on the contrary, some sub-state elec-
tions can represent wholly autonomous arenas, 
and within a given political system can equally 
represent another “first-order” election, or at least 
a “less second-order” one. Fred Cutler’s 2008 study 
which, having analysed electoral data, considers 
the regional election in Ontario to be a “first-order” 
one, can be mentioned here as an example of this 
approach.

We will proceed in a similar fashion. Our main 
objective is to view the regional elections in the 
Czech Republic through the prism of the concept 
of the second-order election and thus to interro-
gate whether those elections can indeed be consid-
ered instances of the “second-order” type. The 
Czech political science has hitherto paid only very 
limited attention to sub-state politics within the 
framework of the concept of the second-order elec-
tion. Pavel Šaradín’s book Teorie voleb druhého 
řádu a možnosti jejich aplikace v České republice 
(Theory of second-order elections and the possibili-
ties of its application in the Czech Republic, Šaradín, 
2008), is something of an exception, but despite its 
title, its treatment of the issues of second-order 
elections in the Czech Republic is very limited. In 
his study of the Šumperk and Jeseník districts, 
Stanislav Balík has linked his analysis of the voter 
turnout with the concept of the second-order elec-
tion (Balík, 2009).

We hope that the lacuna that exists not only 
within Czech political sciences, but also more gen-
erally in the study of regional elections that make 
use of the concept of the second-order election, 
will be at least partially filled by the present paper. 
We will observe voter turnout, the share of invalid 
votes cast and the gains of the individual political 
parties in connection with their position within the 
political system, that is, whether they are in the 
government or in opposition.

2. Institutional and structural factors

Before we proceed to a closer look at the electoral 
data, let us briefly mention the institutional varia-
bles which can affect voter turnout. Reif and 
Schmitt have included them into what they called 
the institutional-procedural dimension: the char-
acter of the suffrage and of the electoral system. 
We will also offer a concise overview of the devel-
opment of the Czech party system, highlighting 
the period from the second half of the 1990s to the 
present as well as the differences that have ap-
peared in the identities of the party actors, or in the 
functioning of party systems, between national 
and regional levels.

2.1 Comparison of the suffrage 
and of the electoral system used in the 
election of the Chamber of Deputies 
and of the regional assemblies

Different demarcations of the suffrage, which “de-
fines the circle of individuals who have the right to 
vote and the conditions of voting (i.e. it defines 
who is a voter and how he votes)” (Šedo, 2004), 
can play an important role in the various types of 
elections, influencing voter turnout, mainly in the 
following two respects. The first is that of compul-
sory voting and the sanctions attached to non-com-
pliance with this requirement; its consequences 
for the turnout are obvious. The second consists in 
differences in groups of individuals who have the 
right to vote; in particular, the different age thresh-
olds applied in various circumstances can have 
consequences on turnout that could not be de-
scribed as negligible.2 During the period studied, 
there was no difference in the suffrage between the 
election of regional assemblies and the Chamber of 
Deputies, as voting is compulsory in neither and 
the age threshold is 18 years. There are some mi-
nor differences, though, in the exclusion from suf-

2  Incidentally, this has been shown by a partial study on voter turnout in the 2006 election of the Chamber of Deputies, which 
has pointed out that turnout varies between different age groups (Linek, Lyons, 2007).
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frage. An individual who is not sui juris, that is one 
who has been denied legal competence, or some-
one whose personal freedom has been restricted, 
in the words of the law, “to protect the health of the 
people”, can vote in neither type of election. Over 
and above that, the right to vote in regional elec-
tions is also denied to individuals whose personal 
freedom has been restricted because they are serv-
ing a prison sentence, and to those doing military 
service (whether regular or alternative), if the se-
curity of the state so requires. In the regional elec-
tions only Czech citizens who have permanent res-
idence in the given region can vote (§ 4 of the Act 
No. 130/2000 Coll. [On the election of the regional 
assemblies and on amendments to some acts]). 
In the election of the Chamber of Deputies, howev-
er, the right to vote is less restricted, as only Czech 
citizenship and age over 18 years are required: 
since 2002, permanent residency in the Czech 
Republic is no longer necessary (§ 1, article 7 of 
the Act No. 247/1995 Coll. [On the election of the 
Parliament of the Czech Republic and on changes 
and amendments to some other acts]). However, 
the consequences for turnout of these different def-
initions of suffrage for the election of the regional 
assemblies and of the Chamber of deputies are 
negligible.3

Turnout can be more significantly affected by 
the electoral system than by suffrage, especially in 
cases where the system was recently introduced 
and is therefore new to the country’s political tradi-
tion, or where it is not fully understood by the elec-
torate. However, this is not the case in the Czech 

Republic, as the electoral system used in the re-
gions does not diverge from the Czech (and 
Czechoslovak) tradition of proportional represen-
tation used since 1989, and to a significant degree 
is based on the electoral system used in the elec-
tion of the Chamber of Deputies at the time when 
electoral law on the regions was being drafted.4 
The day of voting, considered in scholarly litera-
ture to be a factor that might influence voter turn-
out, is also a matter of some interest. The Act on 
the election of the regional assemblies was amend-
ed during their first electoral term, and has extend-
ed the period during which votes can be cast from 
one to two days. Although the overall duration of 
the voting was not changed (14 hours), it cannot be 
ruled out that the extension of voting into two days 
can have an effect on the turnout, as the voters are 
able better to plan when they will go to the polling 
station. However, to verify this claim one would 
need to undertake a specialised research task such 
as an exit-poll. We can therefore conclude that the 
differences in the suffrage and in electoral system 
used in the election of, respectively, the Chamber 
of Deputies and the regional assemblies, are not 
per se important enough to affect voter turnout sig-
nificantly, and, eventually, the electoral gains of 
the individual parties.

2.2 The Czech party system

In Czechoslovakia, as in other Central and East 
European countries that were part of the Eastern 
bloc, the turn of 1989/1990 marked the end of 

3  In the 2002 election of the Chamber of Deputies, 3,742 voters cast their votes abroad, which translates into 0.08% of valid vo-
tes. In 2006, the number rose to 6,702 or 0.13% of all valid votes cast. Data on the voting of individuals with restricted per-
sonal freedom is not available, however it is possible to assume that the number of individuals with the right to vote and res-
tricted personal freedom constitutes a negligible share of all voters (the number of convicted serving their prison sentence in 
the Czech Republic is around 15,000 individuals — see the Statistic yearbook of the Czech Prison Service for 2006 (Statistická 
ročenka Vězeňské služby České republiky 2006).

4  Although this does not mean that these two electoral systems would not differ in the setup of their basic variables (Lebeda, 
2001a, Havlík et al., 2004), it is not possible to assume that a significant part of the electorate, as well as of the media, are 
able to evaluate or predict the effect of the electoral formula or the size of the constituencies on the final results. Election 
threshold is probably the variable that is generally best understood. In this sense the fact that in the election of the Chamber 
of Deputies the so-called additive threshold is used is probably the most important difference between the two systems. 
Although the effect is probably negligible in the final results of the election, its presence can discourage some voters from 
choosing a coalition which in the opinion polls vacillates around the level of the threshold. The position of coalitions is there-
fore better in the regional elections.
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communist dictatorship and the gradual onset of 
a liberal-democratic regime. The main vehicle of 
change was the Civic Forum (OF)5, a movement 
that encompassed a heterogeneous conglomerate 
of various ideological currents (such as liberal, so-
cial-democratic, conservative, etc.) bound together 
by their opposition to communism. The Civic 
Forum won a landslide in the country’s first free 
election in 1990 and has determined the subse-
quent course not only of the country, but also to 
a certain degree of the party system. The move-
ment disintegrated in early 1991, and its most im-
portant successor was the liberal-conservative 
Civic Democratic Party (ODS), led by the future 
prime minister Václav Klaus, who is now the coun-
try’s president. The 1992 election, the last before 
the break up of Czechoslovakia, was won by ODS 
(at the time in coalition with the small Christian 
Democratic Party, KDS), which formed a majority 
government with the liberal Civic Democratic 
Alliance (ODA) and the Christian and Democratic 
Union — Czechoslovak People’s Party (KDU-ČSL), 
a party that with the exception of the hiatus of 
1939–45, has a continuity going back to the early 
years of the first Czechoslovak Republic (1918–
–1938). The same government (KDS in the mean-
time merged with ODS) ruled the country after the 
1996 election. It was, however, a minority cabinet 
dependent on the support of the Czech Social 
Democratic Party (ČSSD), which was revived in 
March 1990 (for more details, see Kopeček, Pšeja, 
2008). At the turn of 1997/1998, ODS’s massive fi-
nancial scandal was uncovered, and the party split. 
The anti-Klaus faction founded the Freedom Union 
(US), a liberal party which has more or less re-
placed ODA in the country’s party spectrum. The 
June 1998 early election, called after a brief inter-
im of a half-caretaker government, was won by 
ČSSD, which formed a minority cabinet supported 
by ODS. The 2002 was again won by ČSSD, which 
governed together with the Coalition (composed of 
KDU-ČSL and US, the latter having in the mean-

time absorbed a small party, the Democratic Union, 
DEU). The 2006 election ended in a stalemate; it 
was eventually resolved and a government coali-
tion was created, consisting of ODS, KDU-ČSL and 
the Green Party (SZ), which scraped through the 
election threshold. In 2009, the government lost 
a vote of no-confidence and KDU-ČSL split: the 
former finance minister founded a new party, 
TOP 09, which will be led the the former minister 
of foreign affairs, Karel Schwarzenberg, installed 
in his ministerial job by the Greens. The position of 
the Communist Party of Bohemia and Moravia 
(KSČM) also deserves a mention. Although it has 
made hardly any attempt to reform itself since the 
Velvet Revolution, it has managed to gain parlia-
mentary representation in all elections since 1990 
(back then it was still called the Communist Party 
of Czechoslovakia), polling an average 15% of the 
vote. Thus far, the party’s coalition potential is 
practically nil. The Czech party system has thus 
evolved into an arrangement with two main poles, 
on the one hand, the right wing ODS and on the 
other, the left wing ČSSD. The centrist KDU-ČSL 
and the radical left KSČM must also be considered 
stable parts of the system (for more detail, see, for 
example, Fiala, Strmiska, 2005, Strmiska, 2006). 
At various points, those four parties have been 
joined by smaller, usually liberal parties (ODA, US 
and SZ; in the future, this role might be played by 
TOP 09).

For the purposes of this text, a comparison of 
the country-wide and regional party system(s) is 
crucial. Here we can say that the more the party 
spectrum in a given region differs from that at the 
country-wide level, the more the regional electoral 
arena is independent from the events at the coun-
try-wide level of politics. The above-mentioned 
four or five party format present at the country-
wide level has also reproduced itself on the level of 
regions. There were some specific developments 
in the regions, but to a certain degree they were de-
termined by the developments on the country-

5  OF was only active in the Czech lands; in Slovakia, the movement called Public Against Violence played a similar role.
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-wide level. It must be said at the outset that 
the Civic Democrats, Social Democrats and the 
Communists regularly gain representation in all of 
the regions (see below for more details). The posi-
tion of KDU-ČSL is somewhat different, however, 
and there are two reasons for that. First, the party’s 
support is concentrated in only some regions, no-
tably Moravia: this forces the party to make elec-
toral coalitions in regions where its position is not 
strong enough to pass the election threshold. Such 
was the case in both 2004 and 2008 elections, 
when KDU-ČSL was involved in various “Regional 
Coalitions” (e.g. Coalition for the Central Bohemian 
region). In 2000, the situation was different, as the 
country was ruled by a single-party minority gov-
ernment of ČSSD, supported by ODS on the basis 
of the so-called Opposition Agreement. As a means 
of protest, or as an attempt to express an alterna-
tive to the co-operation of the two largest political 
parties, a partnership of four smaller parties (US, 
DEU, ODA and KDU-ČSL) was relatively loosely in-
stitutionalised under the label of Coalition of Four 
(Čtyřkoalice), which after a fairly lengthy develop-
ment eventually transformed itself into the 
Coalition. The Coalition of Four was one of the 
most successful party formations in the 2000 elec-
tion. With regards to the concept of the second-or-
der election it is important to note that parties not 
already relevant at the country-wide level only 
rarely establish themselves in the regional elec-
tions (an example of such a success was the Vote 
for region (Volba pro kraj) party in the Hradec 
Králové region in 2004).

From an institutional perspective, the basic 
premises required for the study of regional elec-
tions as second-order elections are met: the elec-
toral systems used for the election of the Chamber 
of Deputies and the regional assemblies are very 
similar, as are the party systems at the national and 
regional levels. They are certainly not so different 
that their comparison would warrant an a priori 
claim that the regional arena is not linked to the 
country-wide arena and that it is autonomous.

3. Czech regional elections viewed through 
the prism of the concept of the second-order 
election

3.1 Voter turnout

By contrast with a first-order election, one of a sec-
ond-order election’s most basic characteristics is 
the significantly lower voter turnout. The factors 
influencing turnout and voters’ motives can be var-
ious, but experts on second-order elections agree 
that the value of turnout expresses the importance 
the voters afford to the given type of election. The 
higher the turnout, the more important the elec-
tion is considered. Within the framework of the 
theory of second-order elections, the analysis of 
turnout is therefore one of the basic elements of the 
study of regional elections in the Czech Republic.

We will analyse data on voter turnout in region-
al elections aggregated to the level of the individu-
al regions. The basic analytical tools will consist in 
a comparison of the turnout in the 2000, 2004 and 
2008 regional elections with the turnout in the re-
spective preceding elections of the Chamber of 
Deputies of the Czech Parliament. A concise over-
view of the data is given in Table 1.

The historically first election of the regional 
assemblies in the Czech Republic was held on 
12 November 2000. Considerable attention has 
been given to the results and the final turnout; 
the value of the latter in the Czech Republic as 
a whole (Prague, where the election was not held, 
is excluded) was 33.6%, only slightly more than 
one third of voters. Looking closely at the results in 
the individual regions, one can identify a fairly 
significant difference of 8.1% between the region 
with the highest (Pardubice — 36.5%) and lowest 
(Karlovy Vary — 28.4%) turnout. The second elec-
tion was held on 5 and 6 November 2004 and the 
overall turnout decreased to 29.6%. As in the previ-
ous election, the turnout was highest in the 
Pardubice region (32.6%) and lowest in the Karlovy 
Vary region (25%), and there was still a fairly large 
difference (7.6%) between the regions with highest 
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and lowest turnouts respectively. It is also worth 
mentioning that the turnout decreased not only for 
the country average (by 4%), but also in all of the 
regions, although interesting differences could be 
observed between them (for instance, whereas in 
the Olomouc region the turnout decreased by 
5.8%, in Hradec Králové and Central Bohemian re-
gions the difference was less significant at 2.1%). 
The most recent regional election was held on 
17 and 18 October 2008, and the turnout rose signif-
icantly not only in the national average, reaching 
40.3%, but also in each of the 13 regions. Vysočina 
region had the highest turnout (44.9%) and Karlovy 
Vary region again scored the lowest (35%). On av-
erage, the turnout went up by 10.7%; it increased 
most in the Vysočina region (13.1%) and least in 
the Liberec region (7.3%). In ten out of the thirteen 
regions the turnout went up by more than 10%.

Although the data on turnout in the regional 
elections is interesting in itself, for the purposes of 

the concept of the second-order election it must be 
compared with the respective preceding elections 
of the Chamber of Deputies (this is indicated in the 
column marked “Diff.” — “Difference”). The data 
in Table 1 shows that the difference between the 
turnout in a regional election and the preceding 
parliamentary election had hitherto always been 
a significant one (in each region, the turnout in the 
election of the regional assembly was lower than 
that in the election of the Chamber of Deputies). 
This fact can also be seen in the comparison of the 
average turnout of the regional and parliamentary 
elections, respectively: the difference is more than 
30% in favour of the election of the Chamber of 
Deputies (see Table 2).

The data summarized in Table 1 also show that 
the difference in turnout between the regional and 
parliamentary elections gradually diminishes, 
which is an important point to make. Whereas in 
the first couple of elections in 1998 and 2000, the 

Table 1 » Voter turnout in the election of regional assemblies (KV) and the Chamber of Deputies (PS) 

between 1998–2008 (%)

Region PS 
1998

KV 
2000

Diff.
98–00

PS 
2002

KV 
2004

Diff.
02–04

PS 
2006

KV 
2008

Diff.
06–08

South Bohemian 74.8 34.1 40.7 58.1 30.5 27.6 65.4 40.8 24.6

South Moravian 75.2 34.9 40.3 60.0 29.7 30.3 65.3 41.1 24.2

Karlovy Vary 67.8 28.4 39.4 50.2 25.0 25.2 56.5 35.0 21.5

Hradec Králové 77.2 34.7 42.5 60.8 32.6 28.2 66.7 41.7 24.0

Liberec 73.1 33.1 40.0 55.8 30.8 25.0 62.4 38.1 24.3

Moravian-Silesian 71.8 32.2 39.6 55.2 27.6 27.6 61.0 38.6 22.4

Olomouc 75.2 34.2 41.0 58.9 28.4 30.5 64.5 38.5 26.0

Pardubice 77.8 36.5 41.3 61.1 32.6 28.5 67.4 42.6 24.8

Plzeň 74.5 35.6 38.9 58.0 31.3 26.7 63.9 40.3 23.6

Central Bohemian 76.4 32.8 43.6 58.8 30.7 28.1 66.0 42.1 23.9

Ústí nad Labem 69.0 29.7 39.3 50.7 25.4 25.3 57.2 37.4 19.8

Vysočina 78.1 35.9 42.2 62.5 31.8 30.7 67.6 44.9 22.7

Zlín 75.9 36.1 39.8 60.0 30.6 29.4 67.0 41.1 25.9

Czech Republic 74.0*) 33.6 40.4 58.0*) 29.6 28.4 64.5*) 40.3 24.2

*) Includes the City of Prague
Source: Volby.cz
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difference was about 40%, in the next two it was 
less than 30% and in the most recent pair (2006 
and 2008), the difference it was about 25%.

On the basis of what we have seen thus far it is 
possible to say that the turnout in any regional 
election is significantly lower than that recorded in 
the directly preceding election of the Chamber of 
Deputies, and this fulfils the expectations voiced 
by the theory of second-order elections. But in ad-
dition to observing the average values we also have 
to focus on the shifts of voter turnout over time. 
The results thus far indicate that the values of turn-
out in parliamentary and regional elections con-
verge. Only three terms have passed as yet, and 
therefore it would be premature to conclude that 
we can observe a trend: but following the levels of 
turnover might provide interesting insights for fu-
ture research.

3.2 The number of invalid votes

According to Reif and Schmitt’s theoretical con-
cept, the fact that an election is “second-order” 
should also manifest itself in the number or share 
of invalid votes. Table 3 provides a comparison of 
invalid votes cast in the elections of the Chamber 
of Deputies and the regional assemblies.

Although the share of invalid votes is not high 
in either the elections of the Chamber of Deputies 
or of the regional assemblies, there is an apprecia-
ble difference between the two types of election. In 
the regional elections the share of invalid votes is 
about four times higher than in the parliamentary 
elections. Before we draw any conclusions stem-
ming from the concept of the second-order elec-
tion, it is appropriate to consider the influence of 
other possible variables which might explain the 
significant difference. The first variable that needs 
to be considered is the electoral system. For in-

Table 2 » Comparison of average voter turnout in the elections of the Chamber of Deputies (PS) and of 

the regional assemblies (KV) between 1998–2008 (%)

Region KV
average

PS
average Difference

South Bohemian 35.1 66.1 31.0

South Moravian 35.2 66.8 31.6

Karlovy Vary 29.5 58.2 28.7

Hradec Králové 36.3 68.2 31.9

Liberec 34.0 63.8 29.8

Moravian-Silesian 32.8 62.7 29.9

Olomouc 33.7 66.2 32.5

Pardubice 37.2 68.8 31.5

Plzeň 35.7 65.5 29.7

Central Bohemian 35.2 67.1 31.9

Ústí nad Labem 30.8 59.0 28.1

Vysočina 37.5 69.4 31.9

Zlín 35.9 67.6 31.7

Czech Republic 34.5 65.5 31.0

Source: Volby.cz
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stance, it is possible to imagine a situation where 
the number of invalid votes would be influenced 
by the introduction of an unfamiliar electoral sys-
tem variant into the country, one that is not part of 
its electoral tradition, or of an unconventional type 
of candidate list. However, this is not the case of 
the Czech regional elections which use a very sim-
ilar electoral system to the one employed in the 
election of the Chamber of Deputies (see chapter 
2.1). On top of that, the “unfamiliarity” would 
probably wear off after the first election held using 
the new set of rules. The second variable is specif-
ic to the Czech political system: in some places the 
regional election is held at the same time as the 
first round of voting in one third of the Czech 
Senate. If the two elections are concurrent, voters 
obtain two sets of ballot papers and cast their votes 
into two separate ballot boxes. Although the two 
types of ballot papers are colour-coded and the bal-
lots are clearly labelled, it cannot be ruled out that 
the voters might make a mistake and put their bal-
lot paper into the wrong box, or that they might 
cast only one vote. We must therefore compare the 
share of invalid votes in the regional segments 

where the Senate election is held concurrently 
with the share in areas where it is not. A glance at 
the results shows that the share of invalid votes is 
indeed higher in places where Parliament’s upper 
house is voted in simultaneously (Volby.cz). The 
Brno-venkov district during the 2008 regional elec-
tion provides a good example: the share of valid 
votes in municipalities where both elections were 
held concurrently was 93%, whereas in places that 
only voted the assembly of the Southern Moravian 
region the number was 99.1%.6 The higher share of 
invalid votes, which is recorded regularly in the re-
gional elections, is therefore most probably not 
linked to their being of the “second-order” type, 
but is caused by the specific configuration of the 
Czech political system, that is by the fact that the 
regional election is held concurrently with that of 
one third of the Czech Senate.

3.3 Electoral gains of political parties

In this section we will compare the electoral gains 
of political parties in the elections of Chamber of 
Deputies and the regional assemblies between 

6  The calculations do not include a specific case in Nová Ves (only 50.62% of valid votes), where some of the ballot papers were 
not stamped (the same happened in the case of Královo Pole in Brno, which was widely covered by the media). The data only 
includes the Brno-venkov district in the 2008 regional election and are therefore to a certain degree only illustrative, although 
a sample of 187 municipalities does tell part of the story. In any case, if the share of valid votes seems to depend on whether 
another election is held concurrently, it is worth investigating the matter further, but it would also be advisable that the state 
authorities and/or electoral commissions take extra care in educating the citizens on how to vote.

Concerning voter turnout, the regional elections on average exhibit lower val-
ues than the parliamentary elections. The analysis also shows that the turnout 
varies significantly across the regions. Whereas the turnout in the 2004 region-
al election was lower than in 2000, the 2008 election was marked by a surge in 
turnout which reached record levels. However, it is not yet possible to state 
whether this is the beginning of a trend or, on the contrary, an exception to the 
prevailing one. (An example of such an exception would be the electorate’s 
temporary conviction that regional politics is important, a view that could be 
linked to the social democratic election campaigns focused mainly on chang-
es following the health care reform.)
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1998 and 2008. It is appropriate to note here that 
the regional elections were hitherto held almost al-
ways in the middle of the term of the Chamber of 
Deputies. This is one of the reasons why, accord-
ing to the concept of second-order elections, the 
governing and large parties should be less success-
ful in the regional election than in the preceding 
parliamentary one, and the opposition and small 
parties should do better in the regional election.

Before we proceed to a comparison of the re-
sults proper, we need to point out some complica-
tions inherent in the diachronic comparative anal-
ysis of the Czech political system. The first is that 
the parties competing in the various elections (or 
pairs of elections, respectively) are not necessarily 
identical. On the contrary, the coalitions created in 
both of the arenas studied here significantly hinder 
the possibility of a meaningful comparison. An ex-
ample of this are the various “Coalitions for re-

gions” in the 2008 regional election: KDU-ČSL was 
involved in those, but ran independently in the 
2006 election of the Chamber of Deputies. By con-
trast the eponymous Coalition which gained par-
liamentary representation in the 2002 election did 
not run in the 2004 regional election. The position 
of ODS between 1998–2002, that is, during the pe-
riod of the so-called Opposition Agreement, repre-
sents a special difficulty. Bearing in mind that we 
are simplifying the matter somewhat, we will con-
sider ODS to have been a party of the opposition 
during this period.

Table 4 provides a synoptic overview of elector-
al results between 1998 and 2008. Results of the 
parliamentary elections only include parties repre-
sented in the Chamber of Deputies. To compare 
the results of regional and parliamentary elections, 
an Index of Success is calculated. It is the ratio, for 
any given party, of the absolute number of votes 

Table 3 » Share of invalid votes cast in the elections of the Chamber of Deputies (PS) and the regional 

assemblies (KV) between 1998–2008 (%)

Region PS 
1998

KV 
2000

Diff.
00–98

PS 
2002

KV 
2004

Diff.
04–02

PS 
2006

KV 
2008

Diff.
08–06

South Bohemian 0.38 1.89 1.51 0.42 2.39 1.97 0.39 2.02 1.63

South Moravian 0.40 1.56 1.16 0.44 2.32 1.88 0.38 2.22 1.84

Karlovy Vary 0.48 2.93 2.45 0.59 2.51 1.92 0.46 2.03 1.57

Hradec Králové 0.38 1.88 1.50 0.42 1.13 0.71 0.31 3.04 2.73

Liberec 0.38 2.44 2.06 0.48 1.52 1.04 0.34 2.10 1.76

Moravian-Silesian 0.47 2.28 1.81 0.49 2.48 1.99 0.40 2.32 1.92

Olomouc 0.45 3.02 2.57 0.45 1.40 0.95 0.30 2.67 2.37

Pardubice 0.38 2.40 2.02 0.46 2.41 1.95 0.34 1.24 0.90

Plzeň 0.39 2.76 2.37 0.41 1.52 1.11 0.29 2.06 1.77

Central Bohemian 0.47 2.32 1.85 0.43 2.24 1.81 0.35 2.41 2.06

Ústí nad Labem 0.48 3.50 3.02 0.51 1.86 1.35 0.44 2.21 1.77

Vysočina 0.39 2.44 2.05 0.39 1.61 1.22 0.30 2.11 1.81

Zlín 0.45 2.69 2.24 0.43 1.32 0.89 0.34 2.37 2.03

Czech Republic 0.42*) 2.39 1.97 0.44*) 1.97 1.53 0.36*) 2.25 1.89

*) Includes the City of Prague
Source: Volby.cz
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obtained in an election of the Chamber of Deputies 
to the absolute number of votes polled in the sub-
sequent regional election (cf. Eibl et al., 2009: 11).

Let us now look at the results of the individual 
elections, beginning with the year 2008. It is imme-
diately apparent that in comparison to the preced-
ing parliamentary election, all parties lost votes in 
the 2008 regional one, but this was mostly caused 
by lower turnout. The values of the Index of 
Success indicate that the government parties lost 
most of the votes, with the one significant excep-
tion of KDU-ČSL. The Green Party fared worst, 
polling only about one third of its 2006 votes. The 
Civic Democrats were the second least successful 
party, gaining about half of the votes it did in the 
previous elections. The losses of both opposition 
parties, ČSSD and KSČM, were smaller, as these 
parties polled about two thirds of votes they had in 
the 2006 election. KDU-ČSL and its various region-
al coalitions were the most successful party of the 
election with an Index of Success reaching 0.8. The 
party did well both in regions where it ran inde-
pendently and where it was member of a coalition, 
and its index was the highest of all parties. KDU-
-ČSL’s success therefore constitutes a significant 
exception to the characteristics of second-order 
elections as characterised by Reif and Schmitt. The 
party’s electoral results certainly attest the high 
stability of the party’s electorate, and a glance at its 
performance in earlier elections shows that the 
party’s 2008 score is not an anomaly.

The government parties also witnessed the 
highest losses in the 2000 and 2004 regional elec-
tions. In 2000, ČSSD did worst, followed by ODS of 
the “Opposition Agreement”, suggesting that the 
voters did not perceive ODS as an opposition party 
in the usual sense. Four years later ČSSD again 
scored worst. Evaluation of the 2004 results is not 
necessarily straightforward, however, as KDU-
-ČSL’s Index of Success must be compared to that of 
the Coalition of KDU-ČSL and US-DEU in the 2002 
election. As an interesting aside we also provide an 
Index based on the hypothetical sum of votes for 
KDU-ČSL and the three coalitions of which the par-

ty was a member in the 2004 election. KDU-ČSL’s 
failure is quite apparent from both of these Indices, 
and the importance of the 2002 results of the 
Coalition was probably decisive here. KSČM 
achieved the highest value of the Index of Success 
in the 2000 election, followed by the Coalition of 
Four (the results of the latter was compared to the 
sum of the results of KDU-ČSL, US and DEU in the 
1998 elections). Both opposition parties fared best 
in the 2004 election, although in KSČM’s case the 
decrease in the share of votes is more apparent, 
a fact that may be linked to the party’s fairly fre-
quent legislative coalitions with ČSSD at the time. 
All in all, a comparison of electoral results from 
1998 to 2008 confirms the propositions that Reif 
and Schmitt put forward in their theory of second-
-order elections. In 2000, 2004 and 2008, the gov-
ernment parties suffered their greatest losses in 
the regional elections, while opposition parties 
were much less affected. There is only one, albeit 
significant, exception to this: KDU-ČSL’s electoral 
results in 2008. The specific developments of the 
Czech party system in the years 2000–2008, above 
all the existence of various electoral coalitions with 
KDU-ČSL at their cores, unfortunately precludes 
the possibility of a comparative analysis over 
a longer period. However, another of the postu-
lates proposed by Reif and Schmitt, one that con-
cerns the size of political parties, might provide an 
explanation. As a small political party, KDU-ČSL 
should score relatively better in second-order elec-
tions than the large political parties. However, this 
postulate is brought into question both by the 
Green Party’s weak showing in the 2008 regional 
election and by the success of ODS — a large party 
— in the 2004 regional election. A different expla-
nation, more of a hypothesis that would have to be 
verified by further research, would be based on the 
discipline and stability of KDU-ČSL’s electorate, 
which seems to vote in all types of elections. 
However, as we have already suggested, the data 
available does not allow for a thorough verification 
of this proposition. Nor does it allow for verifica-
tion of the claim (based on the electoral results 
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thus far) that the position of the party in govern-
ment/opposition on the national level is of deci-
sive importance for its results in second-order elec-
tions, and that its size is only a secondary factor.

4. Conclusion

The primary aim of this text was to question wheth-
er regional elections in the Czech Republic can be 
classified as second-order, drawing on a theoreti-
cal conception first elaborated by Karlheinz Reif 
and Hermann Schmitt at the beginning of the 
1980s and partially modified in the later years. In 
comparing elections of the Chamber of Deputies 
and regional assemblies, we have focused on three 
selected aspects: the variability of voter turnout, 
the share of invalid votes cast, and the electoral 
gains of the individual political parties, attempting 
to answer the question: Can the elections of the re-
gional assemblies be considered examples of sec-
ond-order elections?

Concerning voter turnout, the regional elec-
tions on average exhibit lower values than the par-
liamentary elections. The analysis also shows that 
the turnout varies significantly across the regions. 
Whereas the turnout in the 2004 regional election 
was lower than in 2000, the 2008 election was 
marked by a surge in turnout which reached record 
levels. However, it is not yet possible to state 
whether this is the beginning of a trend or, on the 
contrary, an exception to the prevailing one. (An 
example of such an exception would be the elec-
torate’s temporary conviction that regional politics 
is important, a view that could be linked to the so-
cial democratic election campaigns focused mainly 
on changes following the health care reform.)

The second aspect that we followed concerned 
the higher share of invalid votes cast in the elec-
tions of regional assemblies than in the election of 
the Chamber of Deputies. The analysis proves that 
the value of this variable is indeed higher in the re-
gional elections in the long term, which would sug-
gest that the second of Reif and Schmitt’s hypothe-
ses is correct. However, we had to take into account 

the presence of an intervening variable, i.e. that 
the regional and Senate elections are held concur-
rently. In other words, it is precisely those elector-
al districts where both types of elections are held at 
the same time that exhibit the higher share of 
invalid votes. In districts where a senator is not vot-
ed in, on the contrary, the share of invalid votes is 
similar to the value obtained in the election of the 
Chamber of Deputies. On its own this does not 
necessarily imply that the regional elections are 
not second-order, however. Given the lower turn-
out in the regional elections, it cannot be ruled out 
that the voters who consider the regional election 
less important than that of the Senate do not both-
er rendering their ballot paper invalid and simply 
do not cast a vote at all.

The third part of our paper considered the par-
ties’ electoral gains in connection to their govern-
ment/opposition role at the country-wide level 
and also in relation to their size. Although we had 
to allow for differences between the actors at re-
gional and country-wide levels (especially the ex-
istence of various coalitions), we can say that the 
ruling political parties do lose at the regional level, 
and that the parties which are in opposition at the 
national level are the most successful ones in the 
regional elections. The exception to this, viz. KDU-
-ČSL’s very good results in the 2008 regional elec-
tion, is probably best explained by the willingness 
of the party’s core electorate to vote in any type of 
election. The results achieved in 2000 by ODS are 
probably influenced by the existence of the so-
-called “Opposition Agreement” at the time. The 
effect of a party’s size on its results in regional 
elections could not be shown, however. At the 
same time, it must be said here that the 2008 elec-
tion results should be taken with a grain of salt in 
that the final evaluation can only be made after the 
2010 election of the Chamber of Deputies, a condi-
tion in fact required by the concept of second-or-
der elections.

Given all of the above it is possible to claim that 
the 2000, 2004 and 2008 regional election results 
do comply in the main (i.e. including the level of 
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voter turnout and electoral gains of the gover-
ning/opposition parties) to Reif and Schmitt’s con-
cept of second-order elections. Given some charac-
teristics of the results of the regional elections, viz. 

the shifting values of turnover and fluid identities 
of the subjects-coalitions competing, the question 
of whether this evaluation can be considered final 
remains open.
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ABSTRACT
With the introduction of a new regional structure in the year 2000 an important phase in the reform of Czech 
territorial self-government was achieved. Officially called higher territorial self-governing units, these new 
regions also imply a new type of election. Their only directly-elected bodies are the regional assemblies. 
Using the concept of the second-order election, which first properly established itself in the political science 
at the turn of the 1970s and 1980s in connection with the first direct election of the European Parliament, 
this paper analyses some aspects related to the election of the Czech regional assemblies between 2000 and 
2008. In analysing the results of the regional elections, the authors attempt to answer the following question: 
Can regional elections in the Czech Republic be considered second-order elections?
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regional elections, second-order elections, voter turnout, political parties, electoral system, Czech Republic
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