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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace 

v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky 

a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. Primárním cílem bylo provézt analýzu 

problému a na modelovém příkladu za předpokladu „ceteris paribus“ potvrdit nebo vyvrátit 

myšlenku, zda má vstup do Evropské unie pozitivní synergický efekt pro nově přistupující 

státy. Dílčím problémem řešeným v diplomové práci je druhý význam synergie. Zde bylo 

analyzováno využití synergie v logistice a navrženy možnosti, ke zlepšení současného stavu.  

 

Abstract 

The master thesis focuses at analysis and research of synergy and self-organization in 

economics. The motivation for the thesis was joining Czech Republic and other nine countries 

to the European Union on May 1st, 2004. The primary aim was to analyse the problem and on 

a model example,assuming "ceteris paribus", confirm or refute the thought, that joining the 

European Union has positive synergic effect for newcomers. The second meaning of synergy 

is solved as a sub-problem in the master thesis, where  the use of synergy in logistics was 

analysed and opportunities improving the current situation were suggested.
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1  ÚVOD 

Od doby, kdy lidé začali pracovat v úzce stanovených oborech působnosti, začaly 

 se vyskytovat pochybnosti nad dosahovanými výsledky. V posledních několika dekádách  

se ukazuje, že individuální úsilí o optimalizaci výkonu ještě nevede k optimalizaci celku. 

Ve stávajícím ekonomickém systému nám chybí možnost vidět celistvou skladbu 

spolupůsobení podsystémů, které mají často velký vliv na budoucí vývoj. Moderní věda tedy 

potřebovala teorii o vyvíjející se celistvosti. Jednou z takovýchto teorií, která zaznamenává 

velký úspěch je synergetika. 

Diplomová práce je zaměřena na dvě synergické teorie. „První teorií je spolupůsobení 

faktorů, jevů a procesů, jejichž výsledkem je synergický efekt, který se projevuje vyšší úrovní 

chování soustavy, než by tomu bylo bez spolupůsobení uvedených faktorů. Druhou teorií  

je synergetika jako teorie samoorganizace.“1 V této teorii je především analyzován vznik 

nových struktur v podmínkách daleko vzdálených od rovnovážného stavu soustavy. 

Teoretická východiska jsou popsána v první části diplomové práce. Tvoří je především 

podmínky pro fungování samoorganizačních procesů, vlastnosti cyklů vyskytujících  

se v ekonomii a inovační teorie J.A.Schumpetera. 

Druhá část diplomové práce se zabývá vznikem synergického efektu, a to v prvním  

i druhém významu.  První význam synergického efektu je zde popsán jako spolupráce 

dopravních podniků, využívajících dopravní burzy k řízení přepravovaných nákladů  

a dosahování lepších výsledků, než kdyby tato spolupráce neprobíhala.  

Hlavní oblast druhé části diplomové práce je věnována analýze a modelováním 

synergického efektu jako teorii samoorganizace. Na tomto místě byl proveden výzkum 

rozdílů predikovaných a reálných hodnot na šesti ukazatelích výkonnosti ekonomiky státu.  

Data byla porovnávána za období let 2004 až 2006, tedy v období po vstupu České republiky 

a dalších devíti států do EU. Hlavním cílem tedy bylo odpovědět na otázku, zda přistoupením 

do EU vznikl pozitivní synergický efekt. 

 

 

 

                                                 

1
 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd. 1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1047. 



11 

2  VYMEZENÍ PROBLÉMU, METODIKA PRÁCE A CÍL 

PRÁCE 

Různé formy mezistátní spolupráce existují již od dob prvotního formování státních 

uskupení. Hospodářské propojení dvou a více území byly vždy chápány jako výhoda oproti 

jednotlivým neuspořádaným státům. Důvod kooperování států se po staletí měnil. 

V nejstarších dobách to byl především boj proti nepříteli, později se spolupráce států 

zdůvodňovala vyšší mírou ekonomické stability. V každém případě lze říci, že v nejstarších 

dobách i dnes platí Aristotelův výrok „celek je vždy více než pouhý souhrn jeho částí“.  

Diplomová práce se zabývá synergickým efektem v celém jeho systémovém pojetí. 

Jedná se tedy o synergii jako teorii samoorganizace i synergii jako součást logistiky. 

V synergické teorii se objevuje několik protichůdných definicí. V diplomové práci bylo 

pracováno podle definic Prof. Ing. Přemysla Janíčka, DrSc., který synergii definuje jako 

„vědu o spolupůsobení faktorů, jevů a procesů v  soustavě, které v ní vedou k synergickému 

efektu, tj. k vyšší úrovni chování soustavy, než by tomu bylo bez spolupůsobení uvedených 

entit“. A za druhé jako „vědu o vzniku nových struktur v  soustavách prostřednictvím procesů 

samoorganizace, které se realizují v  podmínkách daleko vzdálených od rovnovážného stavu 

soustavy“.2 První definice byla v diplomové práci analyzována na dopravních firmách, jež 

využívají synergického efektu k řízení nákladů a vyšší ziskovosti u kamionové dopravy. 

Synergický efekt jako teorie samoorganizace byl zkoumán na makroekonomické 

úrovni. Základním problémem práce bylo potvrdit nebo vyvrátit myšlenku, zda má vstup  

do Evropské unie pozitivní synergický efekt pro nově přistupující státy. Byl tedy navrhnut 

zjednodušený model, který funguje na principu „ceteris paribus“ tedy za předpokladu 

zakonzervování vnějších vlivů. Hlavní faktory, které byly pro analýzu a model vybrány, se do 

značné míry shodují s cíli hospodářské a stabilizační politiky státu. Jsou to tedy: vývoz zboží 

a služeb, hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, úroky z desetiletých státních dluhopisů, 

rating států a přímé zahraniční investice.  

Princip modelu je založen na porovnání predikovaných a reálných ekonomických 

hodnot deseti států, jež přistoupily do Evropské unie 1. května 2004. Predikované hodnoty 

vyjadřují kvalifikované odhady ekonomických odborníků jednotlivých států.  

                                                 

2
 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd. 1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1047. 
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Tyto predikce byly učiněny především v prvním kvartále roku 2004. Ve svých výsledných 

hodnotách odráží dopady vývoje a vlivů hlavních faktorů, které zvolené ekonomické 

indikátory utváří. Proto jsou, pro účely diplomové práce použity jako východiska vývoje 

ekonomické situace ve sledovaných státech 

Celý model tedy funguje na porovnání predikovaných a reálných hodnot deseti států, 

jež přistoupily do Evropské unie 1. května 2004. Hodnotící kritéria, tedy zda se jedná  

o pozitivní synergický efekt, byla zvolena po konzultaci s makroekonomickými odborníky  

a jsou uvedena v kapitole 4.3. Software, jež byl k výpočtům a modelování použit, byl 

především Statsoft – Statistica 10 a MS Excel 2010. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Pravděpodobně první zmínku o samo-organizování nalezneme již ve Starověkém 

Řecku a to ve filosofickém směru nazývaném Atomismus. Tento směr preferuje teorii, která 

říká, že v momentě, kdy je dostatek času, hmoty a prostoru je organizace nevyhnutelná. 

 Na další rozpracování teorie samoorganizace si věda musela počkat až do 17. století 

na filosofa Reného Descarta, který ve své knize Rozprava o metodě3 představil teorii o tom, 

že běžné zákony přírody mají sklon produkovat organizaci. V novodobé vědě byl pojem 

samoorganizace „objeven“ až v polovině 20. století průkopníkem kybernetiky a teorií systémů 

W.R. Ashbym. Pojem samoorganizace byl od počátku 60. let 20. století vždy spojován  

se systémovým přístupem. Je nutno dodat, že tyto teorie se začaly více rozvíjet až s udělením 

Nobelovy ceny ruskému fyziku I.Prigogine v roce 1977 za práci s názvem termodinamický 

koncept samoorganizace. 

Co to vlastně znamená samoorganizace? Jako nejelegantnější definici můžeme uvézt 

od prof. Janíčka, který píše: „Samoorganizace představuje takové procesy v  nelineárních  

a nerovnovážných soustavách, které za určitých podmínek a z určitého hlediska mění původně 

neuspořádané struktury soustav na uspořádané, resp. zvyšuje stupeň jejich organizovanosti“.4 

Nebo také můžeme použít definici, že samoorganizace je proces snižování míry 

neuspořádanosti, ke které dochází v systémech s velkým množstvím souvislostí. Každopádně 

samoorganizace nám dává zcela nový pohled na svět. Je možné, že pomocí samoorganizace 

můžeme vysvětlit vznik života na zemi nebo jiné, dosud nevyřešené dogma. Soudobá věda 

také častěji předkládá fakt, že hmota sama o sobě, tedy bez zásahu vnějšího zdroje je schopna 

samoorganizování a vytváření struktur. 

 

 

 

 

                                                 

3
 DESCARTES, René. Rozprava o metodě. 1.Vyd. Praha: Svoboda, 1992. 67 s. ISBN 80-205-0216-5. 

4
 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd. 1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1047. 
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3.1 SAMOORGANIZACE VE VYBRANÝCH VĚDNÍCH OBORECH 

Samoorganizace se nevyskytuje jen v ekonomice, jak by se mohlo z názvu diplomové 

práce zdát. Rozsah samoorganizace je v současné vědecké teorii obrovský. Na tomto místě 

budou pro lepší přehled popsány nejčastější místa výskytu samoorganizování. Je totiž důležité 

nevidět jen část vyskytující se v ekonomice, ale dívat se na samoorganizaci jako celek  

a hledat, jaké má mezi vědeckými obory souvislosti. Protože jen když budeme hledat 

souvislosti, můžeme vidět celistvý obraz stavu věci. 

Samoorganizace v biologii 

Projevy samoorganizování v biologii jsou nejvíce viditelné z pohledu každodenního 

života člověka. V knize S. Cammazineho5 se nachází několik významných příkladů z tohoto 

oboru. Mezi nejvýznamnější je třeba zmínit tyto: 

 spontánní ukládání proteinů 

 homeostáza – schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou 

podmínkou fungování a existence systémů v organismu 

 shlukové chování zvířat – na obrázku níže vidíme shlukové chování ptačího hejna 

 

Obrázek 1.: Shluk ptáků 

Zdroj: Ireceptar. Dostupné z: http://www.ireceptar.cz/zvirata/ptaci/spacek-je-upovidany-ptak/ 

 

Samoorganizace v chemii 

Hlavně v chemii můžeme nalézt samoorganizační procesy. Lze říci, že právě v tomto 

vědním oboru, společně s fyzikou a biologií nalézání samoorganizačních procesů začalo. 

                                                 

5
 CAMAZINE, Scott, et al. Self-Organization in Biological Systems. Princeton: Princeton University Press, 

2003. 534 s. ISBN 0-691-11624-5. 
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Mezi základní chemické příklady samoorganizace patří oscilující chemické reakce  

a Bělousovova-Žabotinského reakce6 

Bělousovova-Žabotinského reakce  

Toto Pojednání o Bělousovově-Žabotinského reakci vychází především z literatury od 

Pavla Housera.7 V roce 1950 se ruský biochemik snažil rozpoznat základní podstatu 

takzvaného Krebsova cyklu. Krebsův cyklus je proces, v němž dochází k přeměně kyselin,  

za vzniku chemické energie. Bělousov při modelování využil kyselinu sírovou, bromičitan 

sodný, kyselinu citrónovou a katalyzátor na bázi iontů ceru. Po přidání všech čtyř sloučenin 

začal roztok barevně oscilovat. Bělousov se snažil tento oscilační jev prezentovat v tehdejším 

odborném článku, byl ovšem redakcí vyřazen. O téměř dvacet let později prezentoval v Praze 

na vědeckém sympoziu ruský chemik Žabotinskij chemické oscilace. Tyto oscilace probíhaly 

částečně ve změněných roztocích jako u Bělousova. Touto prezentací otevřeně potvrdil 

Bělousovovy výsledky z padesátých let a výzkum samoorganizujících oscilací byl brán jako 

vytvoření zcela nové teorie. V posledních deseti letech šel vývoj v teorii samooranizování 

rapidně kupředu a začaly se objevovat další možnosti využití Bělousovovy-Žabotinského 

reakcí. Jednou z nich je využití těchto reakcí jako zdroje energie.8 Jedná se o periodicky 

pulzující gel založený na polymerech. Tyto polymery se natahují a zase zkracují. Často  

se tento jev přirovnává k tepu lidského srdce. Po několika hodinách reakce ustane. Zatím není 

jasné, do jaké míry je tento proces stabilní. Myslím, že lze předpovědět velkou šanci na 

prosazení tohoto procesu v budoucnosti. 

Samoorganizace ve fyzice 

Jak již bylo popsáno výše, počátky nalézání samoorganizačních procesů sahají do 

oboru chemie a fyziky. Právě z fyziky jsou obecně známé tyto procesy. Jejich výčet by vyšel 

na několik stran, tudíž jen stručně. Především se jedná o krystalizaci, spontánní magnetizaci  

a kritické řízení. 

 

                                                 

6
 Youtube.com [online]. 2008 [cit. 2011-11-19]. Bělousovova-Žabotinského reakce. Dostupné z WWW: 

<http://www.youtube.com/watch?v=IUjhKac3G6c>. 
7
 HOUSER, Pavel. Obhajoba evolučních teorií. [online]. 2011 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW: 

<www.hypothesis-of-universe.com/docs/ac/ac_007.doc>. 
8
 New Scientist. Bělousova-Žabotinského reakce jako zdroj energie. Science World [online]. 2011, [cit. 2011-11-

19]. Dostupný z WWW: <http://scienceworld.cz/chemie/belousova-zabotinskeho-reakce-jako-zdroj-energie-

1214>. 
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Samoorganizace v sociologii 

V dnešní době je možné pohlížet na samoorganizaci i z pohledu sociologie. I v lidské 

společnosti totiž probíhá množství samoorganizačních procesů, jež se neustále vyvíjí. 

Především se jedná o teorii centrálních míst, kritickou masu a také chování stáda.  

Obrázek 2.: Teorie centrálních míst - zastavěné území 

Zdroj: Teorie centrálních míst. Dostupné z: web.natur.cuni.cz/~mak/gos/sidla3.ppt  

 

3.2 PODMÍNKY PRO FUNGOVÁNÍ SAMOORGANIZAČNÍCH 

PROCESŮ 

Aby vůbec začaly samoorganizační procesy vznikat, musí být splněny podmínky pro 

vznik těchto potencionálních procesů. Většina současné literatury zmiňuje tři až čtyři 

podmínky, které musí být splněny. Jsou to otevřenost, nelineárnost, nerovnovážnost  

a kooperativnost. Je možné také nalézt různé druhy vah, které jsou daným podmínkám 

přikládány. V následujícím textu budu vycházet z předpokladu, že váhy pro každou podmínku 

jsou stejné. 

 

Otevřenost soustavy – znamená, že soustava je otevřená v případě že „začne probíhat 

výměna energie, hmoty nebo informací s okolím“.9 Podíváme-li se na otevřenost soustavy 

z pohledu ekonomiky, pak vidíme, že tato hodnota je měřitelná. Nejčastěji se s otevřeností 

setkáváme při měření výše mezinárodního obchodu. Otevřenost ekonomiky znamená výši 

zapojení národního hospodářství do mezinárodního obchodu a lze jej vyjádřit poměrem 

exportu k procentu HDP. Výsledky potom mohou být dva. V prvním případě je ekonomika 

málo otevřená, to znamená, že ekonomika není konkurenceschopná na světových trzích. 

                                                 

9
 HECZKO, Stanislav. Pohled na ekonomiky jako na velký otevřený systém. Teorie chaosu a chování 

otevřených systémů [online]. Marathon, 2003 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW: 

<http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/she_tch.htm>. 
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S těmito státy se můžeme setkat například ve východní Evropě a jižní Americe. V opačném 

případě, kdy je vysoká míra otevřenosti ekonomiky je procento exportu vyšší, práce jsou zde 

specializovanější a obecně platí, že mezi tyto státy patří Německo, Japonsko, USA, ale také 

Čína a další země. 

 

Nerovnovážnost – znamená, že soustava se odklání od rovnovážného stavu. Můžeme 

také říci, že čím více roste složitost systému, tím více je soustava neuspořádaná a to vyvolává 

nestabilitu a nahodilost. V současném ekonomickém uspořádání chce každý jedinec 

maximalizovat svůj užitek. Převedeme-li tuto analogii na stát, zjistíme, že chování zůstává 

stejné. V případě, že stát začne maximalizovat zisk, většinou se to projeví na ekonomických 

pobídkách. V momentě kdy začne stát vstupovat na pole světového obchodu, začne se systém 

oddalovat od rovnovážného systému, tedy začne vznikat nerovnováha. 

 

Nelineárnost – jak píše ve své knize prof. Janíček, nelineárnost znamená „že vnitřní 

termodynamika soustavy je nelineární, tj. mezi termodynamickými toky Jα  

a termodynamickými silami Xα v soustavě neplatí lineární vazby. Systém popisující vnitřní 

termodynamiku je tvořen soustavou nelineárních diferenciálních rovnic“.10 Když přiblížíme 

nelineárnost v ekonomice, mluvíme o tom, že při určité hodnotě vnějších interakcí na trzích 

může nastat kritická nestabilita. Někdy tato nestabilita způsobí rozpad nebo změnu struktury. 

V současnosti jsme svědky takovéto nelineárnosti na trzích v podobě světové finanční  

a hospodářské krize nebo také bankrotu států eurozóny. 

 

Kooperativnost – poslední podmínkou pro fungování samoorganizace v reálných 

soustavách je kooperativnost. To znamená jak spolupráci jednotlivých soustav mezi sebou, 

tak i určitou míru uspořádanosti. Příkladem této podmínky v ekonomice může být spolupráce 

několika států na globálním poli. Víme, že tato kooperace se s rostoucím časem vyplácí, jak 

ukazuje USA nebo EU a proto jsme svědky vzniku dalších podobných spontánních 

společenství jako je BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). 

 

Na tomto místě musí být zmíněn ještě dodatek k předchozím bodům. Velký význam pro 

fungování samoorganizačních procesů má druh ekonomického systému aplikovaný 

                                                 

10
 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd. 1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1178 
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v jednotlivých zemích. Každá ekonomika musí pro své fungování splnit několik základních 

úkolů. Hlavním bodem je určit vizi, na jakou specializaci se zaměřit, jak a s kým obchodovat 

a jak tento stav dlouhodobě udržet. V zásadě jsou tři systémy, se kterými je možné strategii 

plnit. Je to centrálně plánovaný, tržní a smíšený systém. Důležité je, že samoorganizační 

procesy se vytváří jen v otevřených systémech. Není tak možné pozorovat tyto procesy 

v centrálně plánovaných ekonomikách.  

 

3.3 SAMOORGANIZACE A CYKLIČNOST 

Každý člověk může ze svého života popsat nespočet vln, se kterými se setkal. Mohly 

to být vlny emocionální, psychologické, fyzické či ekonomické. Stejně jako v lidském životě 

existují vlny i v různých vědních oborech, například ve fyzice, chemii, sociologii a podobně. 

Existují různé typy vln v různých vědních oborech. Můžeme konstatovat, že vlny jsou 

důležitou součástí samoorganizování a tedy i synergetiky. Každá otevřená ekonomika splňuje 

podmínku o aktivních prostředích, tedy že obsahuje dostatek energie na vznik a šíření vln. 

Z toho plyne, že vznik určitých typů vln v ekonomice je velmi častým jevem. Některé vlny 

v dnešních ekonomikách jsou velmi podceňovány a jiné zase nejsou obecně přijímány.  

Je třeba říci, že některé vlny jsou jednoduše vyjádřitelné, zatímco například dlouhé vlny 

vyskytující se v délce trvání 30 – 50 let tak jednoznačně prokázat nelze. 

 

3.3.1 Vlny, cykly a samoorganizace v ekonomii 

Pro každou otevřenou soustavu je charakteristický cyklický vývoj. V některých 

vědních oborech jako je biologie nebo chemie je tento vývoj lehce a přirozeně pozorovatelný. 

V předešlé kapitole byla zmíněna Bělousovova – Žabotisnkého reakce, ale určitou cykličnost 

můžeme pozorovat i v lidském životě jako spánek a bdění nebo změny související 

s psychikou jako jsou změny nálad a podobně. Stejně jako cykly v přírodě, lze pozorovat  

i určité vlnění v ekonomii, kde se některé ukazatele vyznačují periodickým vlněním.  Pojem 

cykličnost není samozřejmě nový, ale jeho historie spadá až do starověké Antiky. Periodicitu 

cyklů zde zmiňovali ve svých dílech Platón, Aristoteles a mnozí další. Starověké Řecko 

nebylo jediné místo vytvářející myšlenky o cyklech. Zmínky o nich nalezneme také 

v hinduistickém učení, ve kterém jsou zmíněny obnovovací cykly o různé délce trvání. 

Výrazný přerod v teorii cykličnosti přinesla až poslední dvě staletí, ve kterých byly stále více 
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pozorovány cykly v technologických inovacích, ve vědě a výzkumu. Tyto vlny se částečně 

spojovaly a sílily. Postupně se přicházelo na to, že ekonomie jako věda je ovlivněna 

sociálními, politickými a technologickými milníky, z čehož plyne určité periodické vlnění.  

Za celé poslední století vzniklo v ekonomii několik teorií, popírajících hospodářskou 

cykličnost. Hlavně v sedmdesátých a devadesátých letech minulého staletí byl patrný odklon 

od teorií hospodářského cyklu. Zpětně se však vždy prokázalo, že kolísání v jednotlivých 

obdobích bylo přítomno a že tyto výkyvy jsou stále aktuální i dnes.  

Posloupnost fází hospodářského cyklu 

V hospodářském cyklu se neustále střídají čtyři fáze, jež se nazývají: „dno, expanze, 

vrchol a recese.“11 Střídání těchto fází je trvalou součástí fungování tržní ekonomiky.  

Graf 1.: Fáze hospodářského cyklu 

Zdroj: HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2002. Str. 509. 

 

Fáze dno znamená, že ekonomická aktivita klesá na svoji nejnižší úroveň. V případě, 

kdy je toto období déletrvající, označuje se spíše slovem deprese. Toto období  

je charakterizováno například celkovou pesimistickou náladou na trhu, vysokou 

nezaměstnaností a nezájmem firem investovat do nových projektů. 

Expanze značí růst. Je to část hospodářského cyklu, která se vyznačuje snižující  

se nezaměstnaností, vyšší mírou firemních investic a celkově optimistickou náladou na trhu. 

Firmy rozšiřují kapacitu výroby, produkují větší množství výrobků a nebojí se investovat  

do začínajících projektů. Lidem jsou vypláceny vyšší mzdy a jejich spotřeba roste. Lze 

konstatovat, že tento část cyklu je z hlediska vládní politiky „nejlíbivější“ a snaží se její 

                                                 

11
 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2002.ISBN 80-7179-681-6 Str. 

509. 
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dynamiku a délku prodloužit na maximum. Zda je to vhodný způsob vedení státu, o tom bude 

pojednáno níže.  

Vrchol lze popsat maximálním využitím ekonomických kapacit. V této fázi se začíná 

projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V některých případech lze také popsat 

vzrůstající inflaci, která je důsledkem stále vyšší poptávky.  

Recese je fáze, která nastává po vrcholu. V podstatě je to téměř opačná fáze k expanzi. 

Recese znamená pokles růstu ekonomiky, vzrůstající nezaměstnanost, pokles firemních 

investic. S tímto poklesem se také snižují mzdy pracovníků, což vyvolává další snižování 

poptávky na trhu. Firmy omezují využívání úvěrů a vzniká tak tlak na centrální banku na 

snížení úrokových sazeb. Celkově na trhu začíná převládat pesimistická nálada. Fáze recese 

se vyznačuje pročištěním trhu od málo efektivních firem. Po recesi opět nastává fáze dno  

a hospodářský cyklus se začíná opakovat. 

3.3.2 Vznik hospodářských cyklů 

Obecně lze vznik hospodářských cyklů rozdělit z několika pohledů. Prvním z nich je 

dělení na vnitřní a vnější spouštěcí faktory. Vnější faktory ovlivňující změny v ekonomice 

vychází z tvrzení, že cykly prvotně vznikají díky impulzům z vnějšku. Mezi takovéto impulzy 

můžeme řadit války, mezinárodní incidenty, různé druhy krizí (politické, finanční)  

a v neposlední řadě také surovinové krize a neúrody na daném území. Všechny tyto faktory  

a mnohé další jsou schopny ovlivnit následný vývoj hospodářství dané země. Druhý faktor 

byl nazván vnitřní. Tato teorie říká, že ekonomiky jednotlivých států jsou schopné vytvářet 

hospodářské cykly samy. Tedy že hospodářství má snahu vyvíjet se a kolísat bez vnějších 

příčin. Podle Slavoje Czesaného k vnitřním zdrojům patří: „nedostatečná spotřeba, nadměrné 

investice, technologický faktor, příliš málo nebo příliš mnoho peněz, které vstupují  

do ekonomiky aj“.12 

3.3.3 Historický vývoj vybraných teorií hospodářských cyklů 

V historickém vývoji ekonomických teorií se různí pohledy na to, co způsobuje 

hospodářskou cykličnost. V této části diplomové práce budou popsány vybrané ekonomické 

                                                 

12 CZESANÝ, Slavoj. Hospodářský cyklus: Teorie, monitorování, analýza, prognóza . vyd.1. Praha: 

LINDE PRAHA, 2006. 199 s. ISBN 80-7201-576-1. Str. 7. 
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teorie, zabývající se hospodářskými cykly. Často se v těchto teoriích objevuje také synergie, 

tedy kooperování procesů, jejichž výsledkem jsou buď kvalitativní, nebo kvantitativní změny 

soustavy.  

Cyklus ve Starém zákoně 

Úplně prvním popsaným hospodářským cyklem je příběh ve Starém zákoně  

o faraónovi a proroku Josefovi. Faraón chtěl po Josefovi vyložit sen, který se mu tehdy 

jednou v noci zdál. Byl to sen o sedmi vykrmených a sedmi zbídačených kravách 

vystupujících z Nilu. Josef řekl faraónovi, že přichází sedm let hojnosti a sedm let strádání. 

Faraón dal na Josefova slova a začal plnit sýpky v době hojnosti. Po příchodu sucha a začátku 

neúrody vládce otevřel naplněné sýpky lidem a zmírnil tak dopad hladu na celou zemi.  

I když to tak nevypadá, tak tento příběh byl první popsaný hospodářský cyklus.  

Je třeba ale zdůraznit několik faktů. Těchto sedm let hubených nebylo v té době bráno jako 

trest či odplata za nějaký špatný faraónův skutek. Léta přebytku a strádání byla chápána jako 

test vládce a jako test jeho moudrosti. Srovnáme-li dobu ve starém zákoně a současnost pak 

přijdeme na to, že v dnešní době jsou léta strádání daleko kratší než léta hojnosti. Navíc 

v době hojnosti je růst daleko vyšší, než propad v době nedostatku a přesto nejsme schopni 

cokoliv akumulovat v době hojnosti. 

Psychologická teorie hospodářského cyklu 

Psychologická teorie vysvětluje ekonomické výkyvy a cykly na první pohled 

zjednodušeně. Tato teorie pracuje s cyklem jako s určitým druhem nákazy, který se neustále 

přelévá. Tato vlna, nebo lépe řečeno epidemie je buď optimistická, nebo pesimistická. Firmy 

a lidé si neustále předávají informace mezi sebou a jeden druhého tak ať už úmyslně nebo 

neúmyslně infikuje. Jde tedy o to, že když se ekonomika nachází v bodu expanze, začíná  

se projevovat optimismus. Firmy více investují do dlouhodobého majetku, rychlost obratu  

se zvětšuje, podniky přijímají více pracovních sil. Lidé si následně za vyšší mzdy pořizují 

více statků a služeb. Celé kolo se tak uzavírá a ekonomika roste. V opačném případě, kdy trh 

ovládne pesimismus, můžeme najednou pozorovat opak. Aniž by firmy reálně museli 

propouštět zaměstnance tak začínají přijímat krizová opatření. V běžné řeči populace  

se začnou objevovat predikce o tom, jaká špatná budoucnost nás čeká. Šetření se začne 

projevovat na zbytných statcích a následně celá ekonomika začne zpomalovat.   
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V současnosti převládá názor říkající, že pomocí psychologické teorie optimistických 

a pesimistických očekávání nelze zcela jednoznačně objasnit hospodářské cykly. Můžeme ale 

konstatovat, že mnoho dnešních teorií bere v úvahu psychologické faktory. Například projevy 

prezidentů či ministrů financí jsou z části založené i na psychologickém efektu. Na jaře roku 

2011 při projevu o stavu veřejných financí v Portugalsku uvedl José Manuel Barroso velmi 

pozitivní výhled do budoucna. I když data o zadluženosti Portugalska nebyla optimistická, trh 

následně zareagoval pozitivně na jeho slova a úroky z krátkodobých portugalských dluhopisů 

poklesly. Takových příkladů lze uvézt za poslední období mnoho. Psychologická teorie je 

stále živá a ovlivňuje hospodářský cyklus jednotlivých ekonomik. 

Keynesiánská teorie 

Základy této teorii položil John Maynard Keyness. V předchozích kapitolách byla 

vždy alespoň částečně vyjádřena samoorganizace v jednotlivých historických přehledech 

hospodářských cyklů. U Keynesiánské teorie tomu tak však nebude. Za hlavní literární dílo 

keynesiánské teorie můžeme považovat Obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz, která 

byla vydaná těsně po velké hospodářské krizi začátkem třicátých let dvacátého století. 

Keyness se v této knize snažil dokázat, že jakákoliv tržní ekonomika na světě může ze svých 

vlastních příčin upadnout do krize. Ta se projeví vysokou nezaměstnaností a vysokým 

zadlužením. Keyness zde ale vyslovil myšlenku, že trh a jeho samoorganizační procesy 

nejsou natolik silné, aby uvedly ekonomiku zpět do stabilního rovnovážného stavu. V tomto 

případě tedy musí zasáhnout vláda tím, že zvýší vládní výdaje a následně poklesne 

nezaměstnanost.  

Princip keynesiánské teorie tedy odmítá samoorganizační procesy v ekonomice. 

Částečně se ale navrací k již zmíněným kapitolám a to především psychologické teorii 

hospodářského cyklu. „J.M. Keyness posuzoval hospodářské vlny jako střídavé vlny 

investičního pesimismu a optimismu, které vyvolávají změny agregátní poptávky a tím i změny 

výkonnosti ekonomiky.“13 V případě, kdy ale již nastane hospodářská krize, vidí Keyness 

východisko ve fiskální politice. Tedy takové, aby stát jemně dolaďoval ekonomiku změnou 

vládních výdajů, nebo změnou výši daní. Velmi důležitá je ještě jedna část keynesiánské 

teorie. Podle ní by nemusel být státní rozpočet každý rok vyrovnaný, ale stejně jako ve starém 

zákoně by měla vláda z let přebytku vyrovnávat léta nedostatku. Tedy v době expanze krotit 

                                                 

13
 CZESANÝ, Slavoj. Hospodářský cyklus: Teorie, monitorování, analýza, prognóza . vyd.1. Praha: LINDE 

PRAHA, 2006. 199 s. ISBN 80-7201-576-1. Str. 14. 
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růst a šetřit peníze, v době recese tyto peníze investovat a stimulovat tak poptávkovou stranu 

ekonomiky. 

Politický hospodářský cyklus 

Teorie politického hospodářského cyklu vychází především z pravidelně  

se opakujících voleb do parlamentu. Vládnoucí koalice vždy těsně před koncem svého 

funkčního období začne snižovat daně, postupně uvolňuje finanční prostředky a snaží se co 

nejnižší úrokové sazby centrální banky. V případě, kdy se vládě podaří tyto změny prosadit, 

mluví se o takzvané expanzivní hospodářské politice. Tato politika často bývá v médiích 

kritizována z důvodu nesystémového plýtvání finančními prostředky. Jenže vláda si je 

vědoma toho, že disponuje potřebnými nástroji k stimulaci ekonomiky a také že jejich voliči 

vyžadují politiku nízké nezaměstnanosti, inflace, úrokových sazeb a daňového zatížení. 

Podstatou této teorie je, že jakmile je vláda opět zvolena do parlamentu, všechny tyto 

kroky přijaté v minulém období se utlumí. Následně na to vzroste nezaměstnanost, daňové 

zatížení a tak dále. Celá tato politika dokáže ovlivnit v krátkém období hospodářský cyklus. 

Je otázka, do jaké míry lze takto zapůsobit na fluktuaci cyklu. Některé prvky jako inflace 

nebo nezaměstnanost jsou neustále ovlivňovány daleko více faktory než jen vládní expanzivní 

politikou. Vládě tedy zbývá korigování daňových sazeb. Krátkodobý výsledek je zcela 

jednoznačný a to takový, že buď vzroste, nebo poklesne daňové zatížení. Dlouhodobé 

působení je ovšem obtížněji vyčíslitelné. Zde má autor na mysli odliv firem do daňových rájů, 

nepřiznání a neodvedení daně a neinvestování zahraničních společností na našem území díky 

stále se měnícím podmínkám a zákonům. Politický hospodářský cyklus je stále aktuální 

v tržních ekonomikách po celém světě a přispívá k objasňování teorií hospodářských cyklů.  

3.3.4 Schumpeterova inovační teorie 

Jednou z nevíce ucelených teorií hospodářských cyklů je teorie českého ekonoma 

Josefa Aloise Schumpetera. Ten svoji teorii založil na „dynamickém přístupu k  ekonomickým 

problémům a zejména pak svou teorií podnikatele“14 Schumpeter spojoval ekonomický růst 

s hospodářským cyklem. Ve své době a ve svých dílech byl ovlivněn hlavně Karlem Marxem 

a Leo Warlasem. S prvním uvedeným souhlasil v otázkách společenských procesů, s druhým 

nesouhlasil v názorech na to, co je základem ekonomiky. Zda to je, či není podnikatel.  

                                                 

14
 ŠIRŮČEK, Pavel. J. A. Schumpeter - Ekonom pro 21. století?. Marathon. Praha: INRES, 2000, s. 8. Dostupné 

z: http://marathon.webnode.cz/archiv 
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Velmi výstižný příklad na toto téma uvedl Robert Holman v článku věnovanému právě 

J.A. Schumpeterovi15. Příběh zde začíná v jedné z vyspělých zemí Evropy 19. století. V zemi 

se již mezi velkými městy vytvořila síť silnic, kde jezdí koňské povozy převážející lidi  

a náklady z jednoho místa na druhé. Celý systém již řadu let funguje bez větších změn a vše 

se v klidu opakuje. Systém pracuje v rovnováze a většina lidí jej nemá potřebu měnit. Situace 

se ovšem razantně mění s příchodem podnikatele. Ten najednou začne narušovat rovnováhu 

výrobou automobilu. Automobil se rázem stane „inovačním objektem v  technickém  

i ekonomickém smyslu a významu“. 16 Poté, co se automobil ukáže jako inovační objekt, stane 

se výroba automobilu také destrukčním činitelem na trhu. Začnou krachovat chovatelé koní, 

výroba dřevěných vozů sloužících pro převoz se utlumí a celkově se začne hroutit celé toto 

odvětví.  

Podle Schumpetera v tomto okamžiku nastává krize. Pro tento stav má Schumpeter 

výstižný název a to „tvořivá destrukce“. Na jednu stranu tedy negativní destruující stav,  

na druhou optimisticky laděná tvořivost. Postupně přece jen dojde ke zklidnění v celém 

odvětví a vzniká nová rovnováha na vyšší úrovni. Proč se zde ale celou dobu vyzdvihoval 

podnikatel jako inovátor a ne podnikatel jako vynálezce? Schumpeter sice respektuje vědce  

či konstruktéra, který produkt vymyslí, ale vyzdvihuje především podnikatele, který 

s výrobkem přijde na trh a rozšíří jej, neboť na trhu vidí mezeru. Celý tento proces není hnaný 

touhou něco objevit, ale touhou vydělat peníze.  

Teorii inovací později Schumpeter využil k objasnění hospodářských cyklů. Při jejich 

zkoumání totiž došel k závěru, že za každým méně či více výrazným cyklem stojí určitý druh 

inovací. Podle toho, jak tyto inovace jsou výrazné, dokáží zvyšovat velikost amplitudy nebo 

dobu jejího trvání. Už od počátku ovšem Schumpeter říkal, že každá vlna, každý cyklus 

v ekonomice není a nemůže být stejný. Je to z důvodu toho, že na začátku každého cyklu  

je spojení několika různých inovací, na které se nabalí další a další inovace. V případě, kdy  

na trh podnikatel přišel se svým automobilem, někdo další přišel s dalším využitím 

benzinového motoru a tak dále. Jelikož ovšem automobil může být vynalezen jen jednou, tak  

i tato vlna bude mít individuální průběh. Nelze tedy dopředu předpovídat, jak dlouhá bude 

doba růstu či doba po kterou bude probíhat útlum v daném odvětví. 

                                                 

15
 HOLMAN, Robert. Joseph Alois Schumpeter: Teorie podnikatele a hospodářského cyklu. Ekonomika, právo a 

politika: Sborník textů ze seminářů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000, Str. 18. 
16

 HOLMAN, Robert. Joseph Alois Schumpeter: Teorie podnikatele a hospodářského cyklu. Ekonomika, právo a 

politika: Sborník textů ze seminářů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000, Str. 19. 



25 

Schumpeterovy dlouhodobé hospodářské cykly 

J.A. Schumpeter nebyl první člověk, který přicházel s teorií dlouhodobých vln 

v ekonomice. N.D. Kondratěv už v roce 1926 přišel s teorií velkých cyklů. Tuto teorii 

vypracoval z dat anglických velkoobchodních cen, jejichž cyklus se vždy nápadně po padesáti 

letech opakoval. Na toto Kondratěvovo dílo Schumpeter navázal ve svém nejznámějším díle 

Business Cycles, ve kterém dochází k závěru, že dlouhodobé hospodářské cykly tvoří velké 

inovace, ke kterým dochází každých 50 let. Přehledně je to vyjádřeno na následujícím grafu, 

kde se nachází několik vln současně. Nejdelší vlna o délce 50 let je tzv. Kodratěv – 

Schumpeterova vlna. Tato vlna je součtem jednotlivých vln na nižších úrovních. Kratší vlny 

reprezentují „Wardwellovy, Jurglarovy a Kitchinovy vlny.“17 

 

Graf 2.: Schumpeterovy dlouhodobé hospodářské cykly  

Zdroj: VALENTA, F. Od Schumpetera k nové ekonomice. Dostupné z: 

http://old.fph.vse.cz/katedry/kpe/inovace.asp 

 

Přínosné je seřadit dlouhodobé hospodářské vlny na časovou osu o délce více než 200 

let tak, jak to udělal prof. Janíček ve své knize.18 Zde je patrné, že hospodářský vývoj 

procházel od roku 1800 pěti velkými cykly. Tyto cykly nemají společného jmenovatele. Jsou 

v nich obsaženy různé druhy inovací ve vědě a technice, ekonomice a v neposlední řadě také 

válečné konflikty. J.A.Schumpeter zde navázal na Kondratěvovu revoluční práci z třicátých 

let. Kondratěv vypočítal podle historických dat první tři cykly a na tuto práci následně navázal 

Schumpeter, proto jsou tyto dlouhodobé výkyvy nazývány Kondratěv – Schumeterovy dlouhé 

hospodářské cykly. 

                                                 

17
 VALENTA, F. Od Schumpetera k nové ekonomice. [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: 

˂http://old.fph.vse.cz/katedry/kpe/inovace.asp˃ 
18

 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd.1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1189. 

http://old.fph.vse.cz/katedry/kpe/inovace.asp
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Graf 3.: Hospodářské cykly od počátku 19. století 

Zdroj: JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí .  

Str. 1189. 

 

Každý z pěti dlouhodobých cyklů má jiné příčiny vzniku a různou dynamiku růstu  

a poklesu. Jednotlivé vlny jsou tvořeny jak objevy ve vědě a technice, tak i politicko-

hospodářským vývojem. V následujícím textu budou jednotlivé cykly konkretizovány. 

 

I. Dlouhodobý cyklus 

Počátek první vlny lze přiřadit k technickým vynálezům jako je mechanický 

tkalcovský stav, parní stroj a využívání koksu v hutnictví. Společně s těmito vynálezy byl 

cyklus ovlivněn také politickou situací v Evropě, konkrétně Francouzskou buržoazní revolucí 

(1789 – 1799). 

II. Dlouhodobý cyklus 

Druhý dlouhodobý cyklus byl stejně jako první ovlivněn objevy ve vědě a technice. 

Profesor Janíček jej ve své knize nazývá „cyklus spojený s kapitalizmem volné soutěže“19 

Tuto vlnu hnala především velká spousta objevů ve vědě a technice. Mezi tyto vynálezy se 

řadí především objev cementu, vynalezení turbíny, telegrafu, fotografie a mnoha dalších. 

K vyšší dynamice tohoto cyklu také přispěly změny v železniční dopravě, která byla čím dál 

více využívána k převozu těžkého materiálu na delší vzdálenosti. Společně s těmito vynálezy 

ovlivnili tuto vlnu i válečné konflikty a to především občanská válka v USA a Krymská válka. 

Slábnutí růstu spadá do období, kdy ve Francii mezi sebou bojovali buržoazie a socialisté, 

tedy období nazývané jako Pařížská komuna (1871) 

                                                 

19
 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd.1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1189. 
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III. Dlouhodobý cyklus 

Počátek 20. století přinesl do té doby největší změny a poli vědy a výzkumu. Celý 

tento cyklus je spojen s vědeckotechnickou revolucí. Za zásadní objevy můžeme označit 

například vynalezení Dieselova motoru, po kterém přichází doba automobilů a letadel. Další 

objevy byly v oblasti elektrotechniky. Je třeba zmínit elektrifikaci, telefon, elektrickou 

lokomotivu a mnoho dalších. V chemii je toto období označováno jako počátek mnoha 

nových materiálů, mezi ně můžeme řadit například hliník. Stejně jako v předešlých dvou 

cyklech, je i tento ovlivněn politickou situací dané doby. Počátek úpadku je spojován 

s propuknutím velké hospodářské krize v roce 1929, kdy na americké burze nastal propad 

akcií a následně vnikla celosvětová hospodářská krize. Za původce krize byl původně 

označován kapitalismus a demokracie. Toho využili fašisté a komunisté, slibující nastolení 

pevného, stále rostoucího systému. Dno této vlny nastává s příchodem druhé světové války 

v roce 1939. Po jejím konci v roce 1945 je patrný velký rozmach inovací ve vědě a technice. 

IV. Čtvrtý dlouhodobý cyklus 

Čtvrtý dlouhodobý cyklus lze zasadit do období let 1945 až 1989. V poválečných 

letech nastal přelom ve vědě a technice. V USA a západní Evropě je toto období spojováno 

především s kapitalismem a rostoucím ekonomickým tempem. Přelom nastal také díky 

nástupu zcela nových vědních oborů jako kybernetiky, informatiky a robotiky. Znatelné 

pokroky nastaly také v biologii a chemii, kde začaly vznikat nové, dosud nepojmenované 

plastické hmoty. Mezi nejdůležitější vynálezy, které ovlivnili celá další desetiletí patří 

počítače. Pomocí nich se začaly provádět složité výpočty, které dosud nebyly podrobně 

propočítány. Z politických důvodů ovšem v tehdejším Československu nebylo možné až do 

roku 1968 hromadně rozšířit výpočetní techniku. Ta byla nazývaná imperialistickou 

propagandou. Aby bylo možné uzavřít tuto část, je třeba zmínit ještě jeden důležitý fakt. 

Za výrazným růstem v tomto čtvrtém dlouhodobém cyklu je především synergický efekt 

působení nových objevů a vynálezů. Bez tohoto efektu by celkový nárůst nemohl být tak 

masivní. Bohužel, synergický efekt dosud nebyl společností patřičně doceněn. Vrchol 

čtvrtého cyklu se nachází v roce 1968, tedy v době normalizace. Poté se hospodářský vývoj 

opět zpomalil díky soupeření o světovou jadernou nadvládu. V té době nastalo několik 

politických změn a intervencí dvou velmocí a to SSSR a USA. Studená válka značně 

vyčerpávala obě strany a to především po ekonomické stránce. Jak je obecně známo, toto 

soupeření skončilo v roce 1989 rozpadem východního bloku. Tento moment je brát jako dno 

čtvrtého hospodářského cyklu. 
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V. Dlouhodobý cyklus 

Počátek pátého dlouhodobého cyklu se datuje k roku 1990. Po rozpadu SSSR se 

začaly měnit vztahy s USA a byl nastolen nový světový řád. Ve východní Evropě se systém 

měnil na kapitalizmus. „Vědecky a technicky byl nástup páté vlny podporován dalším 

rozvojem počítačové techniky, informatiky, systémové metodologie, mechatroniky, 

nanotechnologií a biotechnologií, rozvojem robotiky a logistiky, inženýrství genového, 

tkáňového, buněčného, materiálového, bezpečnostního a rizikového.“20 Z politického hlediska 

se zde nachází milníky dva. První je symbolizován přistoupením devíti států původem 

východního bloku k Evropské unii. Otázkou zůstává, jak velký nastal synergický efekt po 

rozšíření evropského společenství. Synergický efekt zde může být reprezentován například 

procentuální úrokovou sazbou ze státních dluhopisů, nebo výši exportu v jednotlivých letech. 

Druhý stěžejní milník je světová hospodářská a finanční krize, která propukla na konci roku 

2008 v USA a následně se přelila i do zbytku světa. V roce 2008 se nalézá vrchol pátého 

cyklu. Je možné konstatovat, že od tohoto období se většina světových ekonomik potýká 

s krizí. Několik evropských států se dostalo na pokraj svých ekonomických možností. Za 

všechny lze jmenovat Řecko. Stát, jež nemá finanční prostředky na splácení státního dluhu 

bilancuje na pokraji krachu. Příčina světové finanční krize je v zásadě jen jedna. Lidé a státy 

si půjčují příliš mnoho, než aby bylo reálné tyto půjčky splatit.  

Na závěr této kapitoly by bylo dobré uvést ještě několik vět. Josef Alois Schumpeter 

zdůrazňoval tvrzení, že není možné cykličnost v hospodářství nijak zastavit. Jeho představu  

o „tvořivé destrukci“ kterou sebou přináší ekonomická krize, se v dnešní době nesetkává 

s porozuměním. Vlády ve většině zemí dnešního světa se snaží v době konjunktury přiživovat 

růst, neboť ten je brán jako optimální a jediné východisko. Tato politika je také líbivá většině 

populaci a vláda si tak upevňuje své postavení do dalších voleb. Bohužel, v případě, kdy 

nastane jen drobný pokles růstu, vlády již nemají finanční možnosti zabránit výraznému 

poklesu, neboť všechny prostředky jsou již utraceny. Je otázkou, jak dlouhá a hluboká bude 

krize v pátém hospodářském cyklu. Z historie víme, že každá vlna má svůj vlastní průběh, 

dynamiku a dobu trvání. Ta se s postupujícím časem zkracuje. I tak ovšem nelze mnoho 

předpovídat o budoucím vývoji. Téměř s jistotou lze ale konstatovat, že hospodářské cykly  

se budou i nadále vyskytovat a velký vliv na ně budou mít objevy, vynálezy a inovace 

v letech následujících.  

                                                 

20
 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd.1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1190. 
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4  SYNERGETIKA V EKONOMICE 

Slovo synergetika pochází z řečtiny a znamená kooperativní činnost. Synergetika  

je vědním oborem o synergii. Je to nadoborová disciplína, zabývající se skutečností,  

že spolupůsobení několika faktorů přinese lepší výsledek, než kdyby tyto faktory pracovaly 

odděleně. Takovému spolupůsobení se začalo říkat synergický efekt. Tohoto efektu si všiml 

již před téměř 2400 lety i řecký filozof Aristoteles ze Stagiery. Aristoteles tento jev vyjádřil 

větou „Celek je vždy více než pouhý souhrn jeho částí“. Bohužel od této doby až do poloviny 

minulého století nebylo nijak významně s pojmem synergetika pracováno na akademické 

úrovni a tak první zmínky v moderní vědě můžeme spatřit až v 70. letech 20. století v práci 

prof. H. Hakena. Profesor Haken začal se synergetikou pracovat a brzy bylo jasné, že pomocí 

ní bude možné řešit problémy dosud neřešitelné nebo velmi obtížné. Oblasti, kde se začala 

synergetika prvně objevovat, byla matematika a fyzika, neboť profesor Haken byl především 

expert v těchto oborech. Brzy bylo ovšem jasné, že synergetika má obrovské pole působnosti 

také v chemii, biologii nebo ekonomii. Tedy převážně tam, kde vzájemným spolupůsobením 

vznikají nové kvality. Synergetika si podle prof. Hakena „klade za cíl zkoumat vznik nových 

kvalit ve všeobecné rovině, bez přihlédnutí na specifika zkoumaných objektů“.21  

V České republice a na Slovensku můžeme za průkopníky této disciplíny považovat 

prof. Kolomana Ivaničku který synergetiku popisuje „Synergetika nepozerá na svet jako  

na nestabilné javisko, kde každá událost, každá změna musí mať svoje deterministické příčiny, 

bez kterých by sa nemohla realizovať, ale naopak, vyzdvizuje do popredia princíp 

stochastickosti (pravdepodobnosti a náhodnosti) a princíp ohraničenia, ktoré dokazujú,  

že náš svet je v samopohybe a može sa v  ňom stať všetko, čo nie je ohraničené zákonmi bytia 

a ponecháva tak priestor potencionálnej možnosti vzniku každej existenci, ktorá nie  

je zákonom zabránená“22 a prof. Přemysla Janíčka, který ve své publikaci synergetiku 

popisuje dvěma významy. První možnost jak nahlížet na synergetiku je že „jde o vědu  

o spolupůsobení faktorů, jevů a procesů v  soustavě, které v ní vedou k synergickému efektu, tj. 

k vyšší úrovni chování soustavy, než by tomu bylo bez spolupůsobení uvedených entit“.23 

Nebo zadruhé „jako vědy o vzniku nových struktur v  soustavách prostřednictvím procesů 

                                                 

21
 VESELÝ, Karel. Systémová teorie a synergetika. Synergetika - formování obrazu světa [online]. 1998 [cit. 

2011-11-19]. Dostupné z WWW: <http://www.phil.muni.cz/fil/sbornik/1998/16vesely.html>. 
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 IVANIČKA, Koloman. Synergetika a ekonomika. Vyd.1. Bratislava: Elita, 1993. 63 s. ISBN 80-853-23-45-1. 

Str. 11. 
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 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd.1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1047. 
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samoorganizace, které se realizují v  podmínkách daleko vzdálených od rovnovážného stavu 

soustavy“.24 V praxi můžeme prvním možnost pohlížení na synergetiku aplikovat 

v ekonomice na několik významných odvětví. Především jde o cílevědomé řízení a koordinaci 

v odvětví výroby, vědy a výzkumu a hlavně logistiky. To je první okruh k implementaci 

synergetiky. Tím druhým je především využití ve výpočtových a simulačních modelech, které 

se využívají pro analýzy dlouhodobých a krátkodobých pohybů ekonomiky. 

Stejně jako vývoj synergetiky v polovině minulého století se začaly objevovat teorie  

o pohybech ekonomiky. Můžeme také mluvit o cyklických pohybech. Mezi tyto nejznámější 

cykly patří Kondratěvovy (někdy také nazývány Kondratěvovy-Schumpeterovy hospodářské 

cykly) dále také Junglarovy a Kitchinovy. Do druhého okruhu využití synergetiky patří také 

modely krátkodobých investic a to například Markowitzův model. 

Kde všude je možné využití synergetiky? V současnosti se s využitím synergetiky ve 

vědě setkáváme hlavně v oborech již zmíněných a to ve fyzice, chemii, biologii. V posledních 

letech se začalo využívat teorie synergetiky i v ekonomii. Můžeme tedy konstatovat, že místo 

pro synergetiku je všude tam, kde se nacházejí velké dynamické systémy s velkým počtem 

souvislostí. 

Pojmová neustálenost v teorii synergetiky 

Na tomto místě by bylo dobré zmínit, že pojem synergetika má celou řadu různých 

interpretací. Tyto definice se od sebe neliší nijakou maličkostí a tak cítím potřebu zde ukázat 

alespoň na dvě základní chyby, které se myslím v odborných textech nacházejí.  

První chybou je časté spojování a zaměňování pojmů synergetika a samoorganizace. 

Můžeme to vyčíst například z publikace Jana Mrnuštíka, kde píše: „Synergetika znamená 

totéž co samoorganizace.“25 Tato definice není pravdivá. Synergetiku můžeme chápat, jako 

když spolupůsobení několika faktorů přinese lepší výsledek, než kdyby tyto faktory pracovaly 

odděleně. Samoorganizace je proces snižování míry neuspořádanosti (entropie), ke které 

dochází v systémech s velkým množstvím souvislostí. 
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 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí. Vyd.1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1047. 
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 MRNUŠTÍK, Jan. Rozhodování v logistice. Katedra logistiky FEM, 2010. 25 s. Oborová práce. Univerzita 

Obrany Brno. Str. 3. 
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4.1 PRVNÍ VÝZNAM SYNERGETIKY – SYNERGETIKA 

V PROSTŘEDÍ LOGISTIKY 

V předešlém textu byla synergetika popsána dvěma významy. V oblasti synergetiky 

v ekonomice budeme dále pracovat s definicí, že „synergetika je věda o spolupůsobení 

faktorů, jevů a procesů v  soustavě, které v ní vedou k synergickému efektu, tj. k  vyšší úrovni 

chování soustavy, než by tomu bylo bez spolupůsobení uvedených entit.“.26 Tato definice se 

vztahuje k výrobní a finanční oblasti v ekonomice. Jedná se zde především o řešení problémů 

v dynamické a nelineární soustavě, tedy v takové soustavě, která má většinu předpokladů pro 

fungování synergického efektu. V následující části bude pojednáno o synergetice 

v mikroekonomice, neboť výrobní a finanční oblast ekonomiky je pevně spjata právě 

s mikroprostředím.  

Synergetika v prostředí mikroekonomiky a logistiky 

Podle Libuše Macákové „mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických 

subjektů – jednotlivců, domácností či firem“.27 Můžeme také říci, že se v mikroekonomii 

díváme na systém z pohledu jednotlivého subjektu. Sledujeme tedy, jak se změní chování 

například podnikatele, vlastnící cestovní kancelář, vyskytne-li se na daném území cenová 

válka. Pozorujeme, co se stane, když se změní cena zájezdů anebo důchod lidí, majících 

zájem vydat se na dovolenou.  

Synergetika patří do teorie mikroekonomie zcela nepochybně. Vraťme se do dob před 

několika tisíci až desetitisíce lety, kdy se člověk začal odlišovat od zvířat. Odlišoval se 

především tím, že začal o věcech přemýšlet. Na úplném počátku se člověk živil chytáním 

zvířat vlastníma rukama. Později přišel na to, že když si vyrobí z klacku a kamene primitivní 

zbraň tak zvíře může zabít rychleji. Poté zanechal klacku a kamene a vynalezl si primitivní 

luk a tak dále. Začal si pohodlněji přizpůsobovat okolí tak, aby mu pomáhalo a ne jen to. 

V této době také začíná určitý druh plánování. Člověk přišel na to, že když si lépe nabrousí 

kopí a pozve spolubojovníky na pomoc, skolí zvíře lépe a rychleji, tedy že ušetří čas.  

Od doby, kdy začal takto člověk přemýšlet, vynaložil obrovskou energii na to, jak co nejvíce 
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 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí. Vyd.1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1047. 
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 MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: Základní kurs. Slaný: MELANDRIUM, vyd. 10. 275 s. ISBN 978-

80-86175-56-0. Str. 14. 
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ušetřit vlastní síly a peníze. A právě sledování spolupůsobení subjektů domácností či firem  

a jejich synergický efekt bude následně popsán v několika mikroekonomických oblastech.  

Bylo by dobré zmínit vědní disciplínu, která se nazývá logistika. Synergii v prvním 

slova smyslu můžeme vyjádřit právě na příkladech v logistice. Mikroekonomika jak jsme již 

řekli, zkoumá ekonomické subjekty. Takovými subjekty budou v našem případě dopravní 

podniky, využívající kamionovou dopravu jako svoji hlavní ziskovou oblast. Pojem logistika 

se prvně začal používat v době napoleonských válek a jeho význam byl zásobování  

a plánování dodávek vojenským útvarům na bojišti. Další velký posun v logistickém myšlení 

přinesla první a hlavně druhá světová válka, kde bylo potřeba přesunout velké množství 

munice a dalšího proviantu na velké vzdálenosti. V této době začaly Spojené státy americké 

více využívat letadlové a nákladní lodě a bylo potřeba co nejvíce využít jejich kapacit. Toto 

období také charakterizuje první využívání počítačů pro výpočty spojené s logistikou. Začalo 

být jasné, že složité problémy lze po zadání dat jednoduše řešit matematickými výpočty 

pomocí počítačů. Následně byl tento způsob řešení problémů převeden i do soukromé sféry  

a tak se po druhé světové válce začíná v padesátých letech 20. století používat slovo logistika 

i ve firemní praxi. Můžeme tedy konstatovat, že k velkému rozvoji logistiky přispěl válečný 

konflikt. A soukromá sféra vždy jen převzala a dále rozpracovala samotný koncept. Co to ale 

slovo logistika znamená? První definice je od prof. Pernici „Logistika je systémová disciplína, 

zabývající se celkovou optimalizací, koordinací, a synchronizací všech činností, jejichž 

zřetězení je nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného konečného (synergického) 

efektu“.28 A následně druhá definice je od prof. Vaněčka „logistiku lze charakterizovat jako 

usměrňování materiálového a s ním souvisejícího informačního toku od dodavatele surovin 

přes výrobce až ke konečnému spotřebiteli s cílem maximálně uspokojit zákazníka při 

vynaložení přiměřených nákladů“.29 Pro další text je důležité ještě rozlišit logistiku obchodní 

a logistiku průmyslovou. Jak zmiňuje prof. Pernica v knize „Arts Logistics“30 logistika 

obchodní zahrnuje pohyb zboží od výroby až po zákazníka a celý tento systém spadá do 

oblasti distribuce. V další části se budeme ale zabývat synergetikou v oblasti logistiky 

průmyslové, která zahrnuje logistické procesy v oblasti výroby a to od zásobování 

surovinami, dopravou, přesunů materiálu uvnitř výroby, až po vlastní výstup zboží 

z výrobního procesu.  
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 PERNICA, Petr. Arts logistics. Praha: Oeconomica, 2008. 425 s. ISBN 978-80-245-1412-3. Str. 22. 
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 VANĚČEK, Drahoš. Logistika. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2008. 178 s. 

ISBN 978-80-7394-085-0. Str. 5. 
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Profesor Vaněček v knize „Logistika“ zmiňuje také pojem mikrologistika. Stejně jako 

byla popisována mikroekonomika, tak i mikrologistika se zabývá konkrétně jedním 

podnikem, osobou nebo domácností, tedy zabývá se jeho logistickým systémem. Patří k němu 

všechny procesy jako skladování, doprava a to jak z podniku, tak i do něj, a také manipulační 

procesy. Velmi zajímavou úlohu zde zastávají logistické podniky, přímo zaměřené na dopravu 

a skladování. O synergetice v takovýchto mikroekonomických subjektech bude následující 

text. 

Logistika využívající synergického efektu 

V této části se budu zabývat synergickou mikro-logistikou. Tedy vzájemným 

spolupůsobením ekonomických subjektů (firem) a dosahováním tak vyšší úrovně chování 

v podnikové logistice. Jedny ze základních logistických úkolů jsou vysoká pružnost procesů  

a nízká nákladovost. Spediční firmy všude na světě se snaží docílit obého, protože ví, že čím 

je oběh pomalejší, tím je méně efektivní. V případě kdy zboží leží ve skladě nebo na korbě 

stojícího nákladního auta, vznikají ztráty. Spediční firma dostane zaplaceno až za zboží, které 

je doručeno v pořádku do svého cíle. Všichni členové tohoto procesu se tedy snaží oběh co 

nejvíce zrychlit. Zrychlení může probíhat na několika úrovních. V letech minulých se nejvíce 

logistické útvary jednotlivých podniků zaměřovaly na zrychlení „fyzické“. Jinak řečeno 

v každé takovéto firmě byla mimo jiné pozice člověka, který plánoval směr a délku cesty, čas 

odjezdu nebo také dobu strávenou povinnými přestávkami. Byl kladen důraz na to, aby řidič 

vždy dojel těsně před dobou odpočinku do vykládkového místa. Energie vynaložená na 

takovéto plánování byla hned na začátku spotřebována a nikdo se již potom neptal na to, zda 

nákladní auto jede na zpáteční cestu prázdné či naopak. Dnešní globalizované doba ovšem 

přináší několik možností, jak využít synergického efektu i v tomto odvětví. Tyto možnosti se 

týkají především informačního toku, tedy dopravní informatikou, která zažívá v poslední době 

velký rozvoj a celý proces dopravy materiálů dostává úplně jiný rozměr. 

Dopravní burza a obchodování 

Úspěšné a ziskové setrvání na trhu je pro dopravce převážně určováno jeho 

organizačními schopnostmi. Úspěch je dán především délkou a četností jízd. K nim  

se samozřejmě přidává i snaha vytížit prázdné vozidla i na zpáteční cestě. Vyplnění 

prázdného prostoru na cestě z cílové destinace ovšem není jednoduché. Zde můžeme 

pozorovat vzrůstající trend, jež započal před 10 až 15 lety s rozvojem internetu i do firemní 

sféry. Do té doby byl k vidění častý případ, kdy nákladní vozidlo jelo desítky až stovky 
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kilometrů prázdné. To jsou samozřejmě oportunitní náklady pro provozovatele. Oportunitní 

náklady znamenají hodnotu, která je obětována, když zdroj (v našem případě volný nákladní 

automobil) není využit na nejlepší možnou alternativu. Jednoduše můžeme říci, že to jsou 

náklady ušlé příležitosti. Nevyužitím kamionu však také vzniká zatížení životního prostředí. 

Někdo jiný musí naložit a odvézt náklad, který by mohl odvést sám přepravce. Po roce 2000 

se ve velkém měřítku dostává internet i do menších firem a začíná tak doba rychlého přístupu 

k informacím. Několik spedičních firem se pokusí založit fungující webovou adresu, na které 

by bylo možné problém nevytížených míst řešit. V současnosti existují v České republice dvě 

velké databáze a to „Trans.eu“31 a „TimoCom“32. Jejich funkcí je poskytování volného 

přístupu jednotlivým spedičním společnostem. Po zaregistrování se do této databáze (uvedení 

názvu společnosti a dalších informací), vznikne dopravcům možnost zadávat na toto místo 

data, která obsahují informace o čase tedy den a hodinu, ale také podrobný popis 

nevytížených tras dopravců. Dále zde také musí dopravci sdělit požadavky, které si za převoz 

nákladu budou účtovat. K uzavření této transakce tedy chybí už jen poptávající. Vzájemná 

domluva mezi dopravci tak sníží počet nevyužitých jízd a minimalizuje tak oportunitní 

náklady. Jaký je zde synergický efekt? Synergickým efektem je nižší počet 

přepravovaných cest při stejném přepravním výkonu. Z toho plyne jak ušetření nákladů 

za naftu (plus plat řidiče a opotřebení auta) ale také znatelně nižší škody v životním 

prostředí.  

Nyní by bylo dobré říci několik vět k synergetice. Jak píše prof. Janíček ve své 

knize33, synergetiku můžeme chápat jako součást logistiky, anebo ve druhém případě jako 

teorii samoorganizace. Text popisující synergický efekt mezi dopravci se týká prvního 

případu. Berme v úvahu, co by se stalo, kdyby již výše zmíněná databáze obsahovala všechny 

druhy dopravy (automobilová, železniční, lodní, letecká atd.) včetně svých negativních 

externalit. Negativní externalita v ekonomice znamená například znečištění životního 

prostředí způsobené ekonomickou aktivitou. Negativní externalita se také často nedá přesně 

vyčíslit a nelze říci, kdo konkrétně je za ni zodpovědný. Samoorganizační proces by zde začal 

nastolovat postupně rovnováhu. Za určitou dobu bychom zde viděli výsledek v podobě téměř 

dokonalého samoorganizování. Na velké vzdálenosti mezi světovými metropolemi by byla 
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využívána letecká popřípadě lodní doprava. Střední vzdálenosti by opanovala železniční 

doprava, která je velmi ekologická. Pomocí železnice by se materiál dopravil do okolí cílové 

destinace a zbytek cesty by se náklad přeložil na nákladní vozidla. Takovýto synergetický 

efekt v samoorganizaci by vznikl samozřejmě za předpokladu, že by se jej účastnily nejlépe 

všechny subjekty a tyto subjekty by již  zmíněnou dopravní burzu využívali přednostně. 

Samoorganizační proces by tedy ve výsledku přeskupil využívání jednotlivých typů 

doprav a tak by došlo k synergickému efektu. 

 

4.2  DRUHÝ VÝZNAM SYNERGETIKY – SYNERGETIKA JAKO 

TEORIE SAMOORGANIZACE 

Druhý význam synergetiky spočívá ve vzniku nových struktur prostřednictvím 

procesu samoorganizace. Tato teorie bude zkoumána na procesu přistoupení České republiky 

a dalších devíti států do Evropské unie dne 1. května 2004. Proces přistoupení pro Českou 

republiku začal již na jaře roku 1996, kdy ČR zažádala o vstup do EU. Součástí této žádosti 

bylo i memorandum, ve kterém vláda ČR deklaruje, že si uvědomuje „prospěšnost  

a nezvratnost procesu evropské integrace a oceňuje politickou stabilitu a hospodářskou 

prosperitu“34 plynoucí z přistoupení do EU. Synergický efekt tedy bude zkoumán na 

makroekonomických veličinách, u kterých se budou porovnávat predikovaná a reálná data. 

Sběr dat je obecně považován jako jedna z nejdůležitějších a nejnáročnějších částí 

práce. Výzkum synergického efektu vyžaduje přesná a relevantní data. Sběr níže uvedených 

dat probíhal ve dvou částech.  

První část znamená získání predikovaných dat, nejčastěji za období let 2004 až 2006. 

Autor této práce o data požádal jednotlivá ministerstva financí zemí, které v roce 2004 

přistupovaly společně s Českou republikou do Evropské unie. Data, která se autorovi podařilo 

získat, jsou uvedeny níže tabulce.  

Druhá část byla snadnější. Jednalo se zde o sběr reálných dat po vstupu všech zemí do 

Evropské unie. Většina dat je stále dostupná na webových stránkách Evropské centrální 

banky, případně jednotlivých ministerstev financí a centrálních bank.  
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 Usnesení vlády České republiky ze dne 13. 12. 1995 č. 732 
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Predikce většina zemí průběžně upravuje a původní verze predikcí po vydání 

aktualizací zmizí z webových stránek. Naštěstí jednotlivá ministerstva tato data uchovávají  

a pro studijní účely jsou ochotny je poskytnout. 

 

Tabulka 1.: Zkoumané veličiny druhého synergického významu  

Veličina 
Zkoumaný stát 

Získaná predikovaná data 

frekvence 

dat 
data za období 

Vývoz zboží a 

služeb 

Česká republika čtvrtletní 
05/2004 až 

05/2006 

Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko. 

pololetní 
05/2004 až 

05/2006 

Hrubý domácí 

produkt 

Česká republika roční 2004 až 2006 

Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 
Slovinsko. 

roční 2004 až 2006 

Ratingové 
hodnocení 

ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 
Slovinsko. 

roční 

Porovnání 

reálných dat (bez 
predikce) 

Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, 
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, 
Řecko, Itálie. 

roční 
Porovnání 
reálných dat (bez 
predikce) 

Úroky z dluhopisů 
ČR, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko 

čtvrtletní 
Porovnání 
reálných dat (bez 

predikce) 

Nezaměstnanost 

Česká republika čtvrtletní 
05/2004 až 
05/2006 

Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko. 

pololetní 
05/2004 až 
05/2006 

Přímé zahraniční 

investice (eurozóna) 
Česká republika roční 2004 až 2006 

Přímé zahraniční 
investice (svět)  

Česká republika roční 2004 až 2006 

Přímé zahraniční 
investice (celkem) 

Česká republika roční 2004 až 2006 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky   
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Hodnotící kritéria synergického efektu byla zvolena ve spolupráci 

s makroekonomickými odborníky. Jednotlivá kritéria tedy reprezentují minimální rozdíly, jež 

jsou nutné pro potvrzení pozitivního synergického efektu na daných veličinách.  
 

Tabulka 2.: Hodnotící kritéria synergického efektu  

Zkoumaná veličina Za synergický efekt lze považovat 

Vývoz zboží a služeb 

 

Průměrný růst vývozu zboží a služeb oproti predikci 

minimálně o 10% za období 5/2004 až 5/2006. 

Hrubý domácí produkt 
Roční průměrný růst vzroste proti predikovaným 

hodnotám o 1,5%. 

Ratingové hodnocení 
V období let 2004 až 2006 vzroste ratingové 

hodnocení u 4 z 10 zemí minimálně o jednu úroveň. 

Úroky ze státních dluhopisů 

Průměrné hodnoty úroků (medián) u 10 států, za 

období let 2004 až 2008 musí být nižší minimálně o 

2% než hodnoty za období 2000 až 2004. 

Nezaměstnanost 

Z celkového počtu 10 zemí musí u 6 zemí průměrně 

poklesnout nezaměstnanost za dva roky o více než 

3,5%. 

Přímé zahraniční investice 

(celkem) 
Meziroční průměrný nárůst je vyšší než 10%. 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky  
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4.2.1 Vývoz zboží a služeb 

Vývoz zboží a služeb tedy export můžeme vyjádřit jako množství zboží a služeb, který 

je stát schopen vyrobit a vyvézt do zahraničí. V současnosti převládá názor o prospěšnosti 

vývozu do zahraničí. Je pravdou, že většina velkých zemí právě zbohatla na exportu svých 

produktů do zahraničí. Jako příklad lze uvézt supervelmoci dnešní doby, kterými jsou Čína, 

USA a v neposlední řadě také Indie. Množství exportovaného zboží a služeb je v každé zemi 

založen na jiných podmínkách. Například v Číně je vývoz podporován centrálním 

rozhodnutím vlády společně se subvencí exportně založených podniků. Zatímco v Indii  

je export tažen především minimálními náklady na pracovní síly.  

Vývoj exportu na území evropské unie, které je pro nás jako republiku zásadní, prošel 

řadou velkých změn. V roce 1958 byly položeny základní kameny smlouvy o vnitřním 

společném trhu, který měl podněcovat konkurenceschopnost ale také ekonomický růst 

jednotlivých zemí. Vnitřní trh zahrnuje čtyři základní svobody, kterými jsou volný pohyb 

zboží, služeb, osob a kapitálu.  

Celý proces aplikování těchto čtyř svobod byl pro Českou republiku ukončen  

až vstupem do Evropské unie 1. května 2004. Vývozci přestali narážet na tarifní omezení, 

která jim do této chvíle znemožňovala více a s menším úsilím proniknout na blízké trhy. 

Tarifními omezeními rozumíme cla (celní poplatky) a kvóty, které museli naši vývozci 

dodržovat před zavedením celní unie, jež tyto opatření bránící pohybu zboží mezi členskými 

státy ruší. Pro měření vývozu a dovozu zboží a služeb v Evropském společenství se nyní 

využívá systém Intrastat, který upravuje vyhláška „č. 201/2005 Sb“.35 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35
 Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu 

mezi Českou republikou a ostatními státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

zákonů č. 317/2005. 
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Hlavní problém, který bude řešen je, zda vstup do Evropské unie zvýšil vývoz zboží  

a služeb z České republiky. V případě, že takovýto nárůst oproti predikovaným hodnotám 

nastal (viz. tabulka hodnotící kritéria synergického efektu), jednalo by se o synergický efekt. 

Následující tabulka obsahuje jak reálné, tak i predikované hodnoty výše exportu do Evropské 

unie od roku 2000. 

 

Tabulka 3.: Vývoj exportu České republiky do Evropské unie  

 Export ČR do EU (reálná data) Export ČR do EU (predikce) 

období 
export 
(mil. 

eur) 

Δyt kt δt (v %) 
export 

(mil. eur) 
Δyt kt δt (v %) 

1Q/2000 256457 – – – – – – – 

2Q/2000 282824 26367 1,10 10,28 – – – – 

3Q/2000 269708 -13116 0,95 -4,64 – – – – 

4Q/2000 312098 42390 1,16 15,72 – – – – 

1Q/2001 317949 5851 1,02 1,87 – – – – 

2Q/2001 323664 5715 1,02 1,80 – – – – 

3Q/2001 298385 -25279 0,92 -7,81 – – – – 

4Q/2001 328150 29765 1,10 9,98 – – – – 

1Q/2002 312793 -15357 0,95 -4,68 – – – – 

2Q/2002 316977 4184 1,01 1,34 – – – – 

3Q/2002 297446 -19531 0,94 -6,16 – – – – 

4Q/2002 327645 30199 1,10 10,15 – – – – 

1Q/2003 326180 -1465 1,00 -0,45 – – – – 

2Q/2003 340222 14042 1,04 4,30 – – – – 

3Q/2003 332456 -7766 0,98 -2,28 – – – – 

4Q/2003 365036 32580 1,10 9,80 – – – – 

1Q/2004 376587 11551 1,03 3,16 – – – – 

2Q/2004 460141 83554 1,22 22,19 323559 – – – 

3Q/2004 425254 -34887 0,92 -7,58 345325 21766 1,07 6,73 

4Q/2004 460673 35419 1,08 8,33 351158 5833 1,02 1,69 

1Q/2005 431054 -29619 0,94 -6,43 363612 12454 1,04 3,55 

2Q/2005 476364 45310 1,11 10,51 350767 -12845 0,96 -3,53 

3Q/2005 458446 -17918 0,96 -3,76 332169 -18597 0,95 -5,30 

4Q/2005 502722 44276 1,10 9,66 353992 21822 1,07 6,57 

1Q/2006 511303 8581 1,02 1,71 355436 1444 1,00 0,41 

2Q/2006 526864 15561 1,03 3,04 353598 -1838 0,99 -0,52 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Ministerstvo financí ČR, EUROSTAT. External trade 

[online]. [cit. 2012-01-11].  
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Vývoz České republiky do Evropské unie byl velký i před vstupem do EU. Přesto po 

přistoupení v roce 2004 došlo k výraznému nárůstu vývozu zboží a služeb. V dalších 

obdobích hodnota exportu neustále rostla. Potvrzení vidíme ve čtvrtém  

a pátém sloupci. Čtvrtý sloupec představuje koeficienty růstu (kt), pátý sloupec představuje 

relativní mezi-kvartální přírůstek v procentech (δt). Tyto hodnoty byly vypočítány 

následujícím způsobem. Následující data jsou ukázkově spočítána pro 2 čtvrtletí roku 2000. 

Absolutní přírustek: 

Δyt  = yt  – yt-1 

Pro druhý kvartál roku 2000 v tabulce tedy platí Δyt  = 282824 – 256457 = 26367 Kč 

Koeficient růstu: 

kt = 
  

    
 

Pro koeficient růstu tedy platí kt =  
      

      
 = 1,1028 

Relativní přírůstek: 

δt = (
  

    
  )      

Pro relativní přírůstek v tabulce tedy platí δt = (
      

      
  )      = 10,2813 % 

Na následujícím grafu jsou porovnány reálné hodnoty a predikované hodnoty vývozu 

zboží a služeb z České republiky do EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.: Vývoj exportu České republiky do Evropské unie  

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: Ministerstvo financí ČR, EUROSTAT. External trade 

[online]. [cit. 2012-01-11]. 

Predikce dat ukazuje, že v případě nepřistoupení České republiky do Evropské unie by 

vývoz zboží a služeb rostl stejným tempem jako doposud. Avšak v reálných hodnotách 
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vidíme nárůst již od července 2004. Krabicový graf zobrazuje reálné a predikované hodnoty 

vývozu zboží a služeb po vstupu ČR do EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.: Porovnání reálných a predikovaných hodnot exportu po 1.5.2004 

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: Ministerstvo financí ČR, EUROSTAT. External trade  

[online]. [cit. 2012-01-11]. 

Porovnání reálných a predikovaných dat je v tomto krabicovém grafu vyjádřeno za 

období od 1. května 2004 do 1. května 2006. Z porovnávaných hodnot je možné vyčíst 

výrazné zvýšení dynamiky růstu exportu poté, co se Česká republika stala jednou ze zemí EU. 

Následně tuto dynamiku potvrzuje i graf porovnávající koeficienty růstu za období květen 

2004 až květen 2006, proložený lineární spojnicí trendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6.: Koeficienty růstu exportu České republiky  

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: Ministerstvo financí ČR, EUROSTAT. 

External trade [online]. [cit. 2012-01-11]. 
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Společně s Českou republikou vstoupilo do EU dalších devět zemí. U těchto devíti 

států bylo provedeno porovnání reálných a predikovaných hodnot. Výsledky jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 4.: Průměrný export devíti států do EU za období 5/2004 až 5/2006 

stát reálné hodnoty (mil. eur) predikce (mil. eur) rozdíl (mil. eur) rozdíl (v %) 

Estonsko 6267,95 4901,25 1366,70 27,88 

Kypr 1011,25 915,10 96,15 10,51 

Lotyšsko 4227,90 3747,60 480,30 12,82 

Litva 8550,70 6359,95 2190,75 34,45 

Maďarsko 57014,90 46654,00 10360,90 22,21 

Malta 1415,80 1282,95 132,85 10,36 

Polsko 79671,75 67254,40 12417,35 18,46 

Slovinsko 14642,70 11576,35 3066,35 26,49 

Slovensko 32343,05 23455,65 8887,40 37,89 
Celkový 
průměr 22794,00 18460,81 4333,19 23,47 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Ministerstva financí jednotlivých zemí, EUROSTAT. 

External trade [online]. [cit. 2012-01-11].  

 

U všech devíti států se reálné hodnoty lišily od predikovaných hodnot a to především 

silným meziročním růstem. Údaje jsou zde uváděny jako roční průměry za období od vstupu 

do EU po květen roku 2006. Po odečtení predikovaných hodnot od reálných dat dostaneme 

rozdíl ve výši 4333,19 mil. eur. Tato hodnota tvoří +23,47% více, než jsou predikovaná data 

na toto období. Při započtení dat České republiky se průměrná hodnota růstu za výše uvedené 

období rovná +20,22%.  

Lze tedy konstatovat, že za principu ceteris paribus se synergický efekt  

u průměrných hodnot za 2 roky po přistoupení deseti států do EU zvýšil oproti 

predikovaným hodnotám o 23,47%. Byla vytvořená zcela nová úroveň ve vývozu zboží  

a služeb. Většina výše uvedených zemí jsou takzvaně proexportně zaměřené ekonomiky. To 

znamená, že se z daného území více vyváží nové, nebo přepracované produkty, zatímco 

dovoz je tlumený. Stát má tak ke konci roku většinou kladnou obchodní bilanci a ekonomika 

je z pohledu tohoto ukazatele rostoucí. Synergický efekt na procesu samoorganizace Evropské 

unie tak zvýšil vývoz zboží a služeb z výše uvedených zemí. 
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4.2.2 Hrubý domácí  produkt 

O hrubém domácím produktu v současnosti mluvíme jako o jednom ze základních 

hospodářských ukazatelů. S jeho pomocí lze měřit a posuzovat výkonnost ekonomiky. Podle 

Roberta Holmana je hrubý domácí produkt „tok zboží a služeb, vyrobených na území určité 

země za určité období, obvykle udávaný v  ročních jednotkách a zahrnující pouze nově 

vyrobené statky“.36 

Pomocí hrubého domácího produktu lze velmi jednoduše porovnávat jednotlivé státy. 

Domácí produkt lze vypočítat třemi způsoby. V této diplomové práci budou pro 

srozumitelnost všechny uváděné hodnoty počítány výrobkovou metodou HDP.  

Pro porovnávání hodnot z různých let bude používána metoda reálného produktu. 

Mezi nejdůležitější otázku, která zde bude zodpovězena je, zda vstup České republiky 

do Evropské unie zvýšil růst a dynamiku růstu hrubého domácího produktu oproti 

predikovaným hodnotám. V případě, že takovýto nárůst nastal, jednalo by se o synergický 

efekt (viz. tabulka hodnotící kritéria synergického efektu). Následující tabulka obsahuje 

reálné i predikované hodnoty hrubého domácího produktu. 

 

Tabulka 5.: Vývoj HDP České republiky 

 HDP ČR (reálná data) HDP ČR (predikce) 

období HDP (%) Δyt kt δt (v %) HDP (%) Δyt kt δt (v %) 

2000 4,20 – – – – – – – 

2001 3,10 -1,10 0,74 -26,19 – – – – 

2002 2,10 -1,00 0,68 -32,26 – – – – 

2003 3,80 1,70 1,81 80,95 – – – – 

2004 4,70 0,90 1,24 23,68 4,70 – – – 

2005 6,80 2,10 1,45 44,68 3,17 -1,53 0,67 -32,64 

2006 7,00 0,20 1,03 2,94 2,75 -0,41 0,87 -13,10 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad. 

Hrubý domácí produkt [online]. [cit. 2012-01-16].  

 

 

 

                                                 

36
 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2002.ISBN 80-7179-681-6 Str. 

423. 
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Z dat vyplývá, že Česká republika prožívala v období let 2000 až 2003 běžný 

hospodářský růst, srovnatelný se státy Evropské unie. Po vstupu ČR do EU v roce 2004 byl 

vývoj ovlivněn především zapojení do vnitřního trhu Evropské unie. Česká republika začala 

předbíhat průměrný růst HDP oproti Evropské unii. 

Tabulka 6.: Porovnání HDP České republiky a EU 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU 3,8 2,0 1,2 1,3 2,5 1,8 3,0 

Česká republika 4,2 3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0 

Zdroj: EUROSTAT. Real GDP growth rate [online]. [cit. 2012-01-16]. 

 

Růst HDP je výrazně vyšší, než růst za stejná období v Evropské unii. Takzvaný 

synergický efekt potvrzuje i následující graf, na kterém jsou porovnány predikované hodnoty 

ministerstvem financí České republiky a reálné hodnoty po přistoupení ČR do EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7.: Vývoj HDP České republiky 

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad. Hrubý domácí produkt 

[online]. [cit. 2012-01-16].  

 

Podle predikce ministerstva financí se měl růst HDP po roce 2004 snížit na úroveň  

4% a v roce 2005 a 2006 měl dokonce poklesnout na 2,5 až 3%. Vstup do EU ovšem podpořil 

růst na úrovni 6,5% a 7% ročně.  

Krabicový graf zobrazuje reálné a predikované hodnoty. Data jsou zobrazena jako 

průměry reálných a predikovaných dat mezi období květen 2004 až květen 2006. 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8.: Porovnání reálných a predikovaných hodnot HDP po květnu 2004 v mld. Kč. 

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: Ministerstvo financí ČR, Český statistický 

úřad. Hrubý domácí produkt [online]. [cit. 2012-01-16].  

 

Společně s Českou republikou vstoupilo do EU dalších devět zemí. U těchto devíti 

států bylo provedeno stejné porovnání reálných a predikovaných hodnot. Výsledky jsou 

společně s daty ČR uvedeny v následující tabulce a grafu. 

 

Tabulka 7.: Průměrné roční hodnoty HDP nových členských států za období 2004 až 2006 

stát reálné hodnoty (%) predikce (%) rozdíl (%) 

Česká republika 4,88 2,22 2,66 

Estonsko 6,63 5,06 1,57 

Kypr 3,28 1,89 1,39 

Litva 6,35 6,12 0,23 

Lotyšsko 7,73 5,15 2,58 

Maďarsko 2,00 3,08 -1,08 

Malta 2,70 0,55 2,15 

Polsko 4,15 1,96 2,19 

Slovensko 6,38 2,85 3,53 

Slovinsko 4,18 2,58 1,60 

celkový průměr 4,83 3,15 1,68 
Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Český statistický úřad, Ministerstva financí 

jednotlivých států, EUROSTAT. Real GDP growth rate [online]. [cit. 2012-01-16].  
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Graf 9.: Průměrné roční hodnoty HDP nově přistupujících států za období 2004 - 2006 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Český statistický úřad, Ministerstva financí 

jednotlivých států, EUROSTAT. Real GDP growth rate [online]. [cit. 2012-01-16].  

 

Lze konstatovat vznik synergického efektu na HDP jak u České republiky, tak u sedmi 

dalších států. Tento efekt je možné i vyjádřit, zprůměrují-li se hodnoty za celkové období  

u jednotlivých států. Česká republika zde dosáhla nejlepšího výsledku z hodnocených zemí. 

Její růst oproti predikovaným hodnotám je +2,66%. V tabulce hodnotících kritérií  

je považován synergický jev na HDP od růstu 1,5% ročně.  

Synergický efekt v průměru všech nově přistupujících zemí nastal a to na úrovni 

+1,68% HDP. 
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4.2.3 Ratingové hodnocení  

Rating znamená hodnocení různých subjektů, jež jsou v určité společné množině a lze  

je tedy mezi sebou posuzovat. Nejčastěji se používá rating na měření bonity zemí, tedy na 

posuzování, zda bude země schopná dostát svým závazkům. Výše ratingu vypovídá o riziku 

návratnosti, spojeném s investicí do dluhopisů dané země. 

Mezi nejznámější ratingové hodnotitele, na které investoři při svých investicích 

spoléhají, se řadí tři společnosti. Jsou to Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch. Všechny tři 

společnosti již prošly dlouhodobým vývojem a především první dvě mají ve světě pověst 

kvality, i když ta se v poslední době začíná zpochybňovat především s nezvládnutým 

hodnocením na počátku světové finanční a hospodářské krize.  

Ratingové agentury tedy uvádí současnou a budoucí hodnotu ratingu, a to se projevuje 

v první řadě na výši úroků ze státních dluhopisů. V případě, že rating hodnocení klesá níže, 

úroky z dluhopisů jsou vyšší a obráceně.  

Při sestavování ratingu spolupracuje hodnotící agentura s důležitými státními 

institucemi, a to především s centrální bankou a ministerstvem financí. Výsledná hodnotící 

známka tedy musí být podložena reálnými daty o politickém a ekonomickém vývoji v zemi. 

Nejvyšší ratingové ohodnocení si připisují především nejvyspělejší země, jež mají vysoké 

tempo hrubého domácího produktu, vysoký počet vzdělaného obyvatelstva, nízkou inflaci  

a nezaměstnanost. Na opačném konci se nachází státy s vysokým zadlužením  

a nezaměstnaností.  

Synergický efekt by na tomto procesu hodnocení znamenal posílení ratingu o jeden až 

dva stupně a to v krátkém období. U vstupu deseti nových zemí do EU by se tedy synergický 

efekt projevil mezi lety 2004 až 2006. Následující tabulka obsahuje ratingové hodnocení nově 

přistupujících zemí mezi lety 1997 až 2008.   
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

A 
   
 

 
  

  A- 
 

Dlouhodobý rating České republiky 

Tabulka 8.: Vývoj dlouhodobého ratingu nově přistupujících zemí do EU 

rok ČR Estonsko Kypr Litva Lotyšsko Maďarsko Malta Polsko Slovensko Slovinsko 

1997 A BBB+ AA- BBB- BBB BBB- A+ BBB- BBB- A 

1998 A- BBB+ A+ BBB- BBB BBB A+ BBB- BBB- A 

1999 A- BBB+ A BBB- BBB BBB A BBB BB+ A 

2000 A- BBB+ A BBB- BBB BBB+ A BBB+ BB+ A 

2001 A- A- A BBB- BBB A- A BBB+ BBB- A 

2002 A- A- A BBB BBB+ A- A BBB+ BBB A 

2003 A- A- A BBB+ BBB+ A- A BBB+ BBB A+ 

2004 A- A- A A- A- A- A BBB+ BBB+ AA- 

2005 A- A A A A- A- A BBB+ A- AA 

2006 A A A A A- A- A BBB+ A AA 

2007 A A A A A- BBB+ A A- A AA 

2008 A A A+ A- BBB BBB+ A A- A+ AA 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: STANDARDANDPOORS. Ratings  [online]. [cit. 

2012-01-20].  

 

U šesti zemí z deseti přistupujících bylo zaznamenáno zvýšení ratingu mezi lety 2004 

až 2006 a to minimálně o jednu úroveň. Slovensku, Slovinsku a Litvě byl povýšen během 

tohoto období rating dokonce o dva stupně. Česká republika zaznamenala zvýšené hodnocení 

koncem roku 2005 a to z úrovně „A-„ na „A“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10.: Vývoj dlouhodobého ratingu České republiky  

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: STANDARDANDPOORS.  

Ratings  [online]. [cit. 2012-01-20].  
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U hodnocení ratingu jednotlivých zemí nelze porovnávat predikovaná data s realitou. 

Nejde to jednoduše proto, že predikce zde tvořené jsou na velmi krátké období. Většinou se 

jedná o měsíční až dvouměsíční výhled do budoucna. V tomto případě je tedy nutno porovnat 

dynamiku růstu ratingu nově přistupujících zemí s již členskými státy EU. V následující 

tabulce je uveden vývoj ratingu zemí, jež jsou svojí charakteristikou blízké ČR a byly členy 

EU před rokem 2004. 

 

Tabulka 9.: Vývoj dlouhodobého ratingu stávajících členů EU 

rok Belgie Dánsko Finsko Irsko Nizozemsko Portugalsko Rakousko Řecko Itálie 

1997 AA+ AA+ AA AA+ AAA AA- AAA BBB- AA 

1998 AA+ AAA AA+ AA+ AAA AA AAA BBB AA 

1999 AA+ AAA AA+ AA+ AAA AA AAA A- AA 

2000 AA+ AAA AA+ AA+ AAA AA AAA A AA 

2001 AA+ AAA AA+ AAA AAA AA AAA A+ AA 

2002 AA+ AAA AAA AAA AAA AA AAA A+ AA 

2003 AA+ AAA AAA AAA AAA AA AAA A+ AA 

2004 AA+ AAA AAA AAA AAA AA AAA A AA- 

2005 AA+ AAA AAA AAA AAA AA- AAA A AA- 

2006 AA+ AAA AAA AAA AAA AA- AAA A A+ 

2007 AA+ AAA AAA AAA AAA AA- AAA A A+ 

2008 AA+ AAA AAA AAA AAA AA- AAA A A+ 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: STANDARDANDPOORS.  

Ratings  [online]. [cit. 2012-01-20].  

 

Výsledek z porovnání dvou vybraných skupin států je jednoznačný. Zatímco v první 

skupině se zvýšení ratingu projevilo u šesti zemí z deseti a u tří zemí byl růst ratingu vyšší než 

jedna úroveň, tak v přistupujících zemích před rokem 2004 taková dynamika nebyla. Jako 

důležitý fakt ovšem musí být brán stav maximálního ratingu u pěti států, který již nebylo 

možné zvýšit. U Portugalska, Řecka a Itálie je patrný pokles ratingu v období let 2003  

až 2006.  

Vznik synergického efektu je tedy potvrzen. Nárůst ratingu nově přistupujících 

států byl vyšší, než hodnoty ratingu dlouholetých členů EU.  

 

 



50 

4.2.4 Úroky ze státních dluhopisů 

Další projev synergie lze zkoumat na úrocích ze státních dluhopisů. Každý stát 

hospodaří s takzvaným státním rozpočtem, a protože všechny státy hospodaří se záporným 

výsledkem, vzniká tak „státní schodek rozpočtu“. Každá vláda má v principu jen dvě 

možnosti, jak schodek krýt – tedy jak jej financovat.  

V prvním případě stát začne zvyšovat daně. Toto zvýšení se bude týkat jak přímých 

tak nepřímých daní a postihne jak občany, tak i podnikatele, vytvářející pracovní příležitosti. 

To se samozřejmě drtivé části populace nebude líbit. Politici jsou si těchto dopadů vědomi  

a snaží se přizpůsobit politicko-hospodářskému cyklu, který je založený na volebním období 

čtyř let. V takto krátkém horizontu se tedy daně obvykle nezvyšují, neboť by to znamenalo 

volební propad politické strany, zavádějící tyto změny. 

Druhou možností je financování státního schodku půjčkami. Stát si tedy vydělává tak, 

že prodává státní dluhopisy zájemcům o různé délce trvání - zpravidla 3 až 15 let. V zásadě 

jsou tito zájemci dva. První, kdo kupuje od státu jeho dluhopisy je centrální banka. Takový 

odkup v dnešní době ale není preferován, neboť v případě, kdy centrální banka začne tisknout 

peníze na koupi státního dluhopisu, zvyšuje se tak množství peněz v ekonomice a tedy roste 

inflace. Toto v minulosti prováděly státy v jižní Americe a Africe. Následující hyperinflace 

ovšem srazila ekonomiku do propasti státního bankrotu. Státní dluhopisy tedy nekupuje 

centrální banka ale soukromé osoby. Ty si však vybírají, do kterých státních dluhopisů budou 

investovat. Nejčastěji se tedy obchoduje s dluhopisy s nízkým rizikem a co nejvyšším ročním 

výnosem. Pro stát je tedy důležité, aby úroky z jeho dluhopisů nepřekročily určitou procentní 

míru. Při vyšším úroku se půjčky v podobě dluhopisů neúměrně prodražují a stát tak o sobě 

vysílá signál rizikového společníka. 

Následující tabulka ukazuje, jak vysoké byly úroky z dluhopisů ČR mezi lety 2001 až 

2008. Tabulka také obsahuje absolutní mezi-kvartální přírůstky, koeficienty růstu a relativní 

přírůstky v procentech.  
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           Tabulka 10.: Vývoj úrokové míry z desetiletých státních dluhopisů  

Úroky z dluhopisů (reálná data) 

období úroky (%) Δyt kt δt (v %) 

1Q/2001 6,82 – – – 

2Q/2001 6,25 -0,57 0,92 -8,36 

3Q/2001 6,85 0,60 1,10 9,60 

4Q/2001 5,84 -1,01 0,85 -14,74 

1Q/2002 5,32 -0,52 0,91 -8,90 

2Q/2002 5,42 0,10 1,02 1,88 

3Q/2002 4,79 -0,63 0,88 -11,62 

4Q/2002 4,29 -0,50 0,90 -10,44 

1Q/2003 4,10 -0,19 0,96 -4,43 

2Q/2003 3,92 -0,18 0,96 -4,39 

3Q/2003 4,06 0,14 1,04 3,57 

4Q/2003 4,47 0,41 1,10 10,10 

1Q/2004 4,68 0,21 1,05 4,70 

2Q/2004 4,68 0,00 1,00 0,00 

3Q/2004 5,17 0,49 1,10 10,47 

4Q/2004 4,89 -0,28 0,95 -5,42 

1Q/2005 3,91 -0,98 0,80 -20,04 

2Q/2005 3,70 -0,21 0,95 -5,37 

3Q/2005 3,34 -0,36 0,90 -9,73 

4Q/2005 3,45 0,11 1,03 3,29 

1Q/2006 3,39 -0,06 0,98 -1,74 

2Q/2006 3,85 0,46 1,14 13,57 

3Q/2006 4,03 0,18 1,05 4,68 

4Q/2006 3,92 -0,11 0,97 -2,73 

1Q/2007 3,94 0,02 1,01 0,51 

2Q/2007 4,01 0,07 1,02 1,78 

3Q/2007 4,54 0,53 1,13 13,22 

4Q/2007 4,53 -0,01 1,00 -0,22 

1Q/2008 4,56 0,03 1,01 0,66 

2Q/2008 4,72 0,16 1,04 3,51 

3Q/2008 4,90 0,18 1,04 3,81 

4Q/2008 4,53 -0,37 0,92 -7,55 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: ČNB a Evropská centrální banka  

Interest rate statistics [online]. [cit. 2012-01-13].  

 

Z dat uvedených výše vyplývá, že velký pokles nastal mezi rokem 2004 a 2005, kdy 

mezi-kvartální pokles činil dvacet procent a v dalších kvartálech se tento pokles stabilizoval. 

Česká republika se tak v daném období úroky z dluhopisů dostala na úroveň Německa. 
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Graf 11.: Vývoj úrokové míry z českých desetiletých státních dluhopisů  

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: ČNB a Evropská centrální banka  

Interest rate statistics [online]. [cit. 2012-01-13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12.: Porovnání hodnot úroků z desetiletých státní dluhopisů ČR před a po vstupu do EU 

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: ČNB a Evropská centrální banka Interest rate statistics 

[online]. [cit. 2012-01-13]. 

 

Česká republika kupříkladu v současnosti emituje v prvním čtvrtletí roku 2012 

dluhopisy v hodnotě 50mld. Kč. V případě poklesu úroku z těchto dluhopisů o 0,5 % bude 

hypoteticky výsledný zaplacený úrok o 250mil. korun nižší. Tento pokles je závislý 
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samozřejmě na metodě výpočtu úročení a délky doby emitovaných dluhopisů. Každopádně 

v momentě, kdy si stát takto půjčí od investorů za desítky miliard korun, je každé snížení 

úroků pro státní rozpočet pozitivní zpráva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13.: Průměrné hodnoty úroků ze státních dluhopisů vybraných zemí před a po vstupu do EU 

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: Centrální banky jednotlivých států a Evropská centrální 

banka Interest rate statistics [online]. [cit. 2012-01-13]. 

 

Výše uvedený krabicový graf ukazuje porovnání průměrných hodnot úroků ze státních 

dluhopisů Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska a Slovenska mezi obdobím let 

ledna 2000 až dubna 2004 a následně května 2004 až prosince 2008.  

 

Snížení úroků ze státních dluhopisů ovšem nelze v tomto případě považovat  

za synergický efekt. Takový efekt by nastal, kdyby úroky během krátkého časového období 

po vstupu do EU klesly o více jak 2%. Vytvořila by se tak na této entitě zcela nová kvalita, ale 

to se nestalo, i když snížení úroků bylo poměrně velké. Ani ekonomický vývoj v následujících 

obdobích výrazně nesnížil tyto úroky. Synergický efekt na tomto místě tedy nenastal.  
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4.2.5 Nezaměstnanost 

Se vstupem nových členských států do Evropské unie v květnu 2004 vešla v platnost 

smlouva o Evropském společenství, která se zabývá volným pohybem pracovníků. Konkrétně 

jde o článek 39, ve kterém se píše: „ Svoboda pohybu pracovníků znamená zrušení jakékoliv 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti mezi pracovníky členských států vzhledem 

k zaměstnání, odměňování a dalším pracovním podmínkám“. 37 To tedy znamená, že každý 

občan z členského státu Evropské unie má právo pracovat v jiném členském státu.  

Pohyb a zaměstnávání pracovníků v EU řeší ještě směrnice 2004/38/ES, zabývající  

se svobodou pohybu příslušníků členských států po území EU. V tomto případě “musí být 

každý občan, který chce pracovat na území jiného členského státu, spolu se svými rodinnými 

příslušníky vpuštěn do tohoto státu po předložení průkazu totožnosti“.38 Některé členské země 

si však z těchto smluv vymohly výjimku. Ta znamenala, že po určitou přechodnou dobu 

nesmí lidé z nově přistupujících zemí pracovat v Belgii, Dánsku, Francii, Lichtenštejnsku, 

Maltě, Německu, Norsku, Rakousku a Švýcarsku.  

Nezaměstnanost v jednotlivých členských státech také do jisté míry ovlivňuje příliv 

přímých zahraničních investic. Míra zahraničních investic je ukazatel, který nám říká, do jaké 

míry je příznivé podnikatelské prostředí na daném území. Česká republika po vstupu do 

Evropské unie zažila „boom“ v podobě vyšší míry zahraničních investic a tedy míra 

nezaměstnanosti byla ovlivněna nejen možností pracovat v cizím členském státu, ale  

i rozvojem podnikatelského prostředí v naší republice. 

Následující tabulka ukazuje, jak vysoká byla míra nezaměstnanosti ČR mezi lety 2000 

až 2006. Tabulka také obsahuje absolutní mezi-kvartální přírůstky, koeficienty růstu  

a relativní přírůstky v procentech. Dále jsou zde porovnány reálné hodnoty a predikovaná 

data.  

 

 

 

 

 

                                                 

37
 Evropské společenství. Smlouva o založení Evropské unie: článek 39 

38
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES: O právu občanů Unie a jejich  rodinných příslušníků 

svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.  Článek 5 - 8. 
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Tabulka 11.: Vývoj nezaměstnanosti v České republice 

 Nezaměstnanost ČR (reálná data) Nezaměstnanost ČR (predikce) 

období 
nezaměstnanost 

(%) 
Δyt kt δt (v %) 

nezaměstnanost 

(%) 
Δyt kt δt (v %) 

1Q/2000 9,1 – – – – – – – 

2Q/2000 9,0 -0,1 0,99 -1,10 – – – – 

3Q/2000 8,7 -0,3 0,97 -3,33 – – – – 

4Q/2000 8,3 -0,4 0,95 -4,60 – – – – 

1Q/2001 8,2 -0,1 0,99 -1,20 – – – – 

2Q/2001 8,1 -0,1 0,99 -1,22 – – – – 

3Q/2001 8,0 -0,1 0,99 -1,23 – – – – 

4Q/2001 7,7 -0,3 0,96 -3,75 – – – – 

1Q/2002 7,6 -0,1 0,99 -1,30 – – – – 

2Q/2002 7,2 -0,4 0,95 -5,26 – – – – 

3Q/2002 7,3 0,1 1,01 1,39 – – – – 

4Q/2002 7,4 0,1 1,01 1,37 – – – – 

1Q/2003 7,3 -0,1 0,99 -1,35 – – – – 

2Q/2003 7,6 0,3 1,04 4,11 – – – – 

3Q/2003 7,8 0,2 1,03 2,63 – – – – 

4Q/2003 8,1 0,3 1,04 3,85 – – – – 

1Q/2004 8,3 0,2 1,02 2,47 – – – – 

2Q/2004 8,4 0,1 1,01 1,20 8,5 – – – 

3Q/2004 8,2 -0,2 0,98 -2,38 8,2 -0,3 0,96 -3,75 

4Q/2004 8,3 0,1 1,01 1,22 7,9 -0,3 0,97 -3,26 

1Q/2005 8,2 -0,1 0,99 -1,20 7,8 -0,2 0,98 -2,34 

2Q/2005 8,0 -0,2 0,98 -2,44 7,7 -0,1 0,99 -1,20 

3Q/2005 7,9 -0,1 0,99 -1,25 7,6 -0,1 0,99 -0,93 

4Q/2005 7,8 -0,1 0,99 -1,27 7,5 -0,1 0,99 -0,68 

1Q/2006 7,8 0,0 1,00 0,00 7,5 0,0 1,00 -0,45 

2Q/2006 7,4 -0,4 0,95 -5,13 7,5 0,0 1,00 0,38 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

EUROSTAT. Unemployment rate [online]. [cit. 2012-01-11].  

 

Z výše uvedené tabulky lze konstatovat, že nezaměstnanost v České republice po 

vstupu do EU krátkodobě razantně nepoklesla. Snižování nezaměstnanosti bylo dlouhodobě 

plynulé a větší pokles nastal až v druhém čtvrtletí roku 2006, kdy relativní mezi-kvartální 

přírůstek poklesl o 5,13%. 
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Graf 14.: Vývoj nezaměstnanosti v České republice 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

EUROSTAT. Unemployment rate [online]. [cit. 2012-01-11].  

 

Z predikce Ministerstva financí lze usoudit mírný pokles celkové nezaměstnanosti 

v obdobích po roce 2004 až na hodnotu 7,5% v druhém čtvrtletí roku 2006. V tomto bodě se 

protíná křivka predikce s reálnými daty. Pokles nezaměstnanosti ovšem není patrný na 

následujícím krabicovém grafu, který porovnává reálné a predikované hodnoty míry 

nezaměstnanosti za období 05/2004 – 05/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 15.: Porovnání reálných a predikovaných hodnot míry nezaměstnanosti v ČR 

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

EUROSTAT. Unemployment rate [online]. [cit. 2012-01-11].  
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Společně s Českou republikou vstoupilo v květnu 2004 do EU i dalších devět zemí. 

Následující tabulka porovnává průměrná reálná a predikovaná data v míře nezaměstnanosti 

nově přistupujících států. 

 

Tabulka 12.: Průměrná míra nezaměstnanosti vybraných států EU v období 5/2004 až 5/2006 

stát reálné hodnoty predikce rozdíl 

Česká republika 7,8 7,8 0 

Estonsko 6,7 10,0 -3,3 

Kypr 4,4 4,1 0,3 

Lotyšsko 7,1 12,4 -5,3 

Litva 7,9 11,0 -3,1 

Maďarsko 7,1 6,0 1,1 

Malta 6,8 7,4 -0,6 

Polsko 11,3 18,5 -7,2 

Slovinsko 5,6 6,4 -0,8 

Slovensko 13,7 18,4 -4,7 

celkový průměr 7,8 10,2 -2,4 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky, vlastní výpočty predikce. Pramen základních dat: Ministerstva 

financí a EUROSTAT. Unemployment rate [online]. [cit. 2012-01-11].  

 

Výsledné hodnoty v tomto případě nejsou natolik jednoznačné, aby se o nich dalo 

mluvit jako o synergickém efektu. Průměrný rozdíl -2,4 % oproti predikovaným hodnotám je 

značný, ale synergický efekt by znamenal vytvoření zcela nové kvality, tedy pokles o řád 

vyšší. Z výše vyjmenovaných zemí by se synergický efekt týkal především Lotyšska  

a Slovenska. Pohyb a příčiny poklesu nezaměstnanosti se však liší u každého státu. V České 

republice je do značné míry ovlivněn polohou států vůči zemím evropské unie a v neposlední 

řadě také vzdělaností. V tomto faktoru ČR kladně vybočuje od zbylých nově přistupujících 

zemí. To je tedy jeden z důvodů, proč po roce 2005 poklesla nezaměstnanost z 8% na 6,3%. 

Zahraniční firmy začaly investovat kapitál a zakládat svá pracoviště na našem území, neboť 

zde není nouze o kvalitní, vzdělané pracovníky. Přesun nastal i u dlouhodobě 

nezaměstnaných, kteří odešli hledat práci do ciziny. Opatření a výjimky, zavedené EU jako 

přechodná období bránila vyššímu počtu přesunů pracovníků do zahraničí a to především 

Německa, Rakouska a Velké Británie. O výraznějším efektu poklesu nezaměstnanosti ale 

v průměru mluvit nelze. Synergický efekt zde dlouhodobě nenastal.  
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4.2.6 Přímé zahraniční investice 

Přímé zahraniční investice mají pozitivní vliv na českou ekonomiku. Mezi hlavní 

přínosy patří především tvorba pracovních míst na našem území. Vytváření takových 

pracovních pozic nemusí probíhat pouze přímo u příchozích investorů, ale také u již 

založených českých firem, zabývajících se dodávkou rozpracovaných polotovarů pro tyto 

nové investory. 

Další faktory, které nejsou tak zřetelně vidět jsou především zvyšování produktivity 

práce a získávání zahraničního know-how. Růst produktivity práce se projevuje v podnicích 

vlastněných zahraničními investory a ve většině případů je produktivita na jednoho 

pracovníka vyšší než u domácích firem. Zahraniční know-how znamená hlavně příliv znalostí 

a zkušeností společně se zahraničním kapitálem. Tyto dva faktory se v ekonomice projeví až 

v dlouhodobém horizontu, zatímco vytvoření nových pracovních míst a fiskálních příjmů do 

státního rozpočtu se děje v krátkém období. Přímé zahraniční investice mají také vliv na 

akademickou sféru, neboť tyto podniky často navazují spolupráci s vysokými školami na poli 

vývoje a výzkumu.  

Přímé zahraniční investice mají na ekonomiku pozitivní vliv a stát se snaží pomocí 

investičních pobídek přilákat co nejvíce zahraničních investorů. Mezi investiční pobídky lze 

zahrnout například nižší nebo žádné daně po několik hospodářských období, nebo poskytnutí 

pozemku a infrastruktury včetně sítí zdarma.  

V této části diplomové práce bude zkoumán synergický efekt na procesu přílivu 

přímých zahraničních investic do ekonomiky. Zahraniční investice jsou zde rozděleny do tří 

kategorií a to na přímé zahraniční investice z eurozóny, investice ze světa mimo eurozónu  

a celkový propočet.  

 

 

 

 

 

 

 



59 

600000,0

800000,0

1000000,0

1200000,0

1400000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

m
ili

o
n

y 
K

č 

rok 

Přímé zahraniční investice do ČR z Eurozóny  

predikce reálná data

Přímé zahraniční investice z eurozóny 

Hodnoty přímých investic z území eurozóny reprezentuje níže uvedená tabulka.  

Investice se vztahují tedy ke státům, jež vstoupily do třetí fáze Evropské měnové unie a mají 

na svém území zavedenu jednotnou měnu euro. 

Tabulka 13.: Vývoj přímých zahraničních investic do ČR z Eurozóny  

Přímé zahraniční investice do ČR z Eurozóny (mil. CZK) 

 reálná data Δyt δt (v %) predikce Δyt δt (v %) 

2000 687911,6 – – – – – 

2001 830446,1 142534,5 20,7 – – – 

2002 1084754,0 254307,9 30,6 – – – 

2003 915992,3 -168761,7 -15,6 – – – 

2004 733081,4 -182910,9 -20,0 730002,6 – – 

2005 1188892,9 455811,5 62,2 956773,8 223692,4 31,1 

2006 1335064,1 146171,2 12,3 999636,2 42862,4 4,5 
Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Česká národní banka. Přímé zahraniční investice 

[online]. [cit. 2012-01-19].  

Z dat uvedených v tabulce můžeme konstatovat, že v období let 2000 až 2004 byl 

příliv přímých zahraničních investice do ČR z Eurozóny plynulý. Relativní meziroční 

přírůstky se pohybovaly na úrovni průměrných 4%. Koncem roku 2004 a na počátku roku 

2005 nastal razantní vzestup a mezi lety 2005 až 2006 dosahovaly zahraniční investice 

průměrných 37,2% ročně. Tento růst investic ilustruje i následující graf, porovnávající 

predikované a reálné hodnoty přímých zahraničních investic z území eurozóny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16.: Vývoj přímých zahraničních investic do ČR z Eurozóny  

Zdroj: Vlastní konstrukce grafu. Pramen základních dat: Česká národní banka.  

Přímé zahraniční investice [online]. [cit. 2012-01-19].  

 

 



60 

50000,0

150000,0

250000,0

350000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

m
ili

o
n

y 
K

č 

rok 

Přímé zahraniční investice do ČR - Svět bez Eurozóny  

predikce reálná data

Přímé zahraniční investice ze světa mimo eurozónu 

Po roce 2004 nastal obrat i u světových přímých investic do ČR. Tento příliv byl 

způsoben především vyšší věrohodností našeho státu oproti dřívějším letům. Vstup do 

Evropské unie také znamenal přiblížení a zviditelnění naší republiky pro státy od nás 

vzdálené. Stali jsme se jednou částí skupiny zemí, jež začínala mít sílu i na mezinárodní 

úrovni. Níže uvedená tabulka porovnává data o přímých zahraničních investicích ze světa 

mimo eurozónu. 

Tabulka 14.: Vývoj přímých zahraničních investic do ČR mimo Eurozónu  

Přímé zahraniční investice do ČR - Svět bez Eurozóny (mil. CZK) 

 reálná data Δyt δt (v %) predikce Δyt δt (v %) 

2000 130500,1 – – – – – 

2001 151888,8 21388,8 16,4 – – – 

2002 80775,1 -71113,7 -46,8 – – – 

2003 245791,4 165016,3 204,3 – – – 

2004 263002,5 17211,1 7,0 257080,2 – – 

2005 302671,1 39668,7 15,1 130558,6 -126521,6 -49,2 

2006 331696,6 29025,5 9,6 118788,7 -11769,9 -9,0 
Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Česká národní banka. Přímé zahraniční investice 

[online]. [cit. 2012-01-19].  

Mezi zcela výjimečné patřil rok 2003, kdy příliv přímých investic tvořil 204,3% 

relativního meziročního růstu. Takový nárůst způsobili především investoři, očekávající velký 

nárůst a vyšší nasycenost trhu po vstupu ČR do EU. Po roce 2004 se dynamika přímých 

investic ustálila na hladině průměrných 10,6% meziročně, a oproti predikovaným hodnotám 

tak rostla o několik řádů rychleji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 17.: Vývoj přímých zahraničních investic do ČR mimo Eurozónu 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Česká národní banka. Přímé zahraniční investice 

[online]. [cit. 2012-01-19].  
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Přímé zahraniční investice celkem 

Následující tabulka shrnuje veškeré přímé zahraniční investice plynoucí na území 

České republiky za období let 2000 až 2006. 

Tabulka 15.: Vývoj přímých zahraničních investic do ČR celkem 

Přímé zahraniční investice do ČR celkem (mil. CZK) 

 reálná data Δyt δt (v %) predikce Δyt δt (v %) 

2000 818411,7 – – – – – 

2001 982335,0 163923,3 20,0 – – – 

2002 1165529,1 183194,1 18,6 – – – 

2003 1161783,7 -3745,4 -0,3 – – – 

2004 1280594,8 118811,1 10,2 1230326,8 – – 

2005 1491564,0 210969,2 16,5 1100984,5 -129342,2 -10,5 

2006 1666760,7 175196,7 11,7 1140830,7 39846,1 3,6 
Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Česká národní banka. Přímé zahraniční investice 

[online]. [cit. 2012-01-19].  

 

Od roku 2004 nastává patrný stabilní růst v průměru 12,8 % meziročně oproti predikovaným 

hodnotám, jež se nachází na průměrné hodnotě -3,4 % meziročního relativního poklesu. 

Takový nárůst můžeme klasifikovat jako synergický efekt, tedy vytvoření nové kvality na 

stávajícím procesu. Na následujícím grafu je patrné, jak moc se liší predikovaný a reálný 

vývoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18.: Vývoj přímých zahraničních investic do ČR celkem 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Česká národní banka.  

Přímé zahraniční investice [online]. [cit. 2012-01-19].  
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Shrneme-li všechny hodnoty přímých zahraničních investic plynoucí na území ČR do 

krabicového grafu, pak vidíme, jaký posun nastal po vstupu ČR do EU. Patrný je především 

rozdílná úroveň mediánu, která se v případě reality nachází na úrovni 1,5mil Kč a je tak o více 

než 350 000Kč vyšší než predikované hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19.: Porovnání reálných a predikovaných hodnot přímých investic do ČR celkem po 5/2004 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky. Pramen základních dat: Česká národní banka. Přímé zahraniční investice 

[online]. [cit. 2012-01-19].  

 

Na příliv zahraničních investic nemusí být nahlíženo jen z kladné strany. Řada 

politických představitelů přišla s myšlenkou negativního dopadu na českou ekonomiku. 

Především jde o negativní vliv na současné české výrobce. Přiostření konkurenčního boje 

vstupem zahraničního investora nutí současné výrobce a zpracovatele zvýšit výkonnost, nebo 

snížit náklady. Princip je tedy takový, že zahraniční investor podniká na určitém území 

s daňovými výhodami oproti českému podnikateli, kterého může časem připravit o zisk a tedy 

jej zničit. Fiskální příjem státu je tedy minimální a po vypršení výhod zahraniční investor 

odchází do další země. Tento styl investování byl patrný hlavně mezi lety 1995 – 2000  

a v současnosti se již vyskytuje v daleko menší míře. Všechno je o nastavení prvotních 

pobídek pro investory. Není možné, aby stát v dnešní době byl uzavřený a nepokusil  

se rozdělit riziko svých příjmů na více odvětví, než jen automobilový průmysl a stavebnictví.  
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4.3 HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ MEZI EKONOMIÍ A BIOLOGIÍ 

Samoorganizace jako věda nadoborová  se zabývá zvyšováním organizovanosti 

jednotlivých soustav. Hledání souvislostí často znamená myšlenkově opustit daný obor a 

nahlížet na věci z jiného úhlu, z výšky, prostě jinak. Hledání souvislostí mezi ekonomií a 

biologií vypadá na první pohled jako nerozumná ztráta času. Pronikneme-li však v těchto 

vědách hlouběji pak zjistíme, že se zde nachází několik podobných vývojových procesů. 

Vzájemné vývojové prvky v obou vědních oborech lze vypozorovat na samoorganizování 

plísně (Dictyostelium discoideum) a spontánní samoorganizovanosti národních hospodářství.  

Prof. Přemysl Janíček ve své knize popisuje „životní cyklus Dictyostelia discoidea 

(dále jen DD) v deseti stádiích“39. Plíseň se po vyklíčení a určité době přežívání v půdě začne 

dělit. S nárůstem jejich počtu ale časem vyčerpají svůj zdroj potravy a začnou se 

samoorganizovat. Tento proces plísni zajistí nové možnosti a to především pohyb na nové 

území. Následně cyklus pokračuje vytvořením slimáka a je uzavřen zralým stopkatým 

sorokarpem, majícím možnost produkce nových spór.  

Vzájemnou podobnost chování lze ilustrovat v ekonomii na spontánním propojování 

jednotlivých států. Vyšší míra organizovanosti a propojování území se vyskytuje již od 

prvopočátků vzniku primitivních kultur. Primárním cílem v těchto dobách bylo získání 

výhody v boji proti nepříteli. Přeneseme-li se do dnešní doby, pak základní myšlenkou 

sjednocení je především finanční a hospodářská výhoda. Výše uvedený biologický cyklus lze 

přirovnat ke vzniku Evropské unie. Jednotlivé státy byly původně neorganizované a vzájemná 

spolupráce a vyšší míra organizovanosti nebyla možná jak z politických, tak náboženských 

důvodů. Po uplynutí dlouhého časového období a dvou světových válek bylo jasné, že pokud 

chtějí jednotlivé evropské státy mít vliv na světový hospodářský vývoj, bude nutné se 

samoorganizovat. Od založení Evropské unie až po dnešní dobu je možné hledat analogie 

s životním cyklem „DD“. Nově vzniklé uskupení států začalo zdravě a progresivně růst. Jeho 

vývoj dospěl až do poslední fáze, jehož svědky jsme právě v dnešní době. Krize v Řecku, 

začínající platební neschopnost ostatních států jižní Evropy připomíná fázi rozpadu a hynutí 

„DD“. Další vývoj už nelze ovlivnit. Avšak cyklus, ať už chceme nebo ne, bude dál 

pokračovat. 

                                                 

39
 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí . Vyd. 1. Brno: 

CERM, 2007. 1233 s. ISBN 978-80-7204-554-9. Str. 1119. 



64 

5  ANALÝZA VÝSLEDKŮ PROBLÉMU 

První význam synergetiky – Synergetika v prostředí logistiky 

V části diplomové práce, jež se zabývá synergetikou v prostředí logistiky, bylo 

analýzou zjištěno, že spediční firmy, působící na celém území Evropské unie, stále více 

využívají synergického efektu podnikání. V posledních pěti letech se tyto firmy hromadně 

registrují na webových portálech Trans.eu a TimoCom.com, kde využívají volných kapacit 

ostatních přepravních společností. Synergickým efektem je nižší počet přepravovaných cest 

při stejném přepravním výkonu. Z toho plyne jak ušetření nákladů za naftu (plus plat řidiče  

a opotřebení auta), ale také znatelně nižší škody v životním prostředí.  

 

Druhý význam synergetiky – Synergetika jako teorie samoorganizace.  

Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní výsledky, jež byly dosaženy porovnáním 

predikovaných a reálných ekonomických hodnot deseti států, jež přistoupily do Evropské unie 

1. května 2004. Následně je v tabulce uvedeno, jaká hranice musela být překročena, aby bylo 

možné hodnoty jednotlivých parametrů hodnotit jako synergický efekt. 

Tabulka 16.: Výsledné hodnoty synergického efektu 

Zkoumaná 

veličina 

Za synergický efekt lze 

považovat 

Výsledné hodnoty Výsledek 

Vývoz zboží a 
služeb 

 

Průměrný růst vývozu zboží 
a služeb oproti predikci 
minimálně o 10% za období 
5/2004 až 5/2006. 

Průměrný růst oproti 
predikci o 20,22%. 

Synergický efekt 
nastal 

Hrubý domácí 

produkt 

Roční průměrný růst vzroste 
proti predikovaným 
hodnotám o 1,5%. 

Průměrný roční růst 
oproti predikci 1,68%. 

Synergický efekt 
nastal 

Ratingové 

hodnocení 

V období let 2004 až 2006 
vzroste ratingové hodnocení 
u 4 z 10 zemí minimálně o 
jednu úroveň. 

Růst za období let 2004 
až 2006 u 5 zemí o jednu 
úroveň. 

Synergický efekt 
nastal 

Úroky ze 

státních 

dluhopisů 

Průměrné hodnoty úroků 
(medián) u 10 států, za 
období let 2004 až 2008 musí 
být nižší minimálně o 2% 
než hodnoty za období 2000 
až 2004. 

Snížení úroků v průměru 
u všech 10 států o -1,27%. 

Nelze považovat za 
synergický efekt 

Nezaměstnanost 

Z celkového počtu 10 zemí 
musí u 6 zemí průměrně 
poklesnout nezaměstnanost 
za dva roky o více než 3,5%. 

Průměrný pokles u 10 
zemí o -2,4%. 

Nelze považovat za 
synergický efekt 

Přímé 
zahraniční 

investice 

(celkem) 

Meziroční průměrný nárůst 
je vyšší než 10%. 

Meziroční průměrný 
nárůst o 12,8%. 

Synergický efekt 
nastal 

Zdroj: Vlastní konstrukce tabulky  
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Po zhodnocení všech provedených analýz je zřejmé, že synergický efekt ze vstupu do 

Evropské unie opravdu nastal. Výše uvedené výsledky nám říkají, že u čtyř ze šesti 

zkoumaných veličin byla synergie prokázána. Výsledné hodnoty u nezaměstnanosti a úroků 

ze státních dluhopisů nelze ve zkoumaném dvouletém období za synergický efekt považovat.  

 

Teoretické důsledky a aplikační možnosti výsledků práce  

Jaké jsou tedy důsledky synergické síly v teorii samoorganizace? Lze prokázat,  

že synergický efekt při přistoupení deseti států do EU skutečně nastal. Jednotlivé země 

výrazně posílily především v exportu, HDP, přímých zahraničních investicí a tedy následně 

i v ratingovém hodnocení. Výsledný stav jsou tedy stabilnější a výkonnější ekonomiky 

jednotlivých států.  

Aplikování výsledků je možné především v tvoření dlouhodobých predikcí u zemí, 

které vstupují do určitých uskupení. V současnosti se stále více zemí přiklání k společné 

hospodářské, finanční či jiné politice. Příkladem může být nové propojení států pod zkratkou 

BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika). Z původně nesouvislé skupiny států se 

začala samoorganizovaně formovat uskupení, jež začínají mít velký hospodářský  

a geopolitický vliv. Výsledné hodnoty této diplomové práce tedy naznačují, že by bylo dobré 

upravit modely, jež tvoří predikce ukazatelů výkonnosti ekonomik. Mezi hlavní přínosy 

úpravy modelů je především zvýšení přesnosti budoucích predikovaných hodnot. 
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ZÁVĚR 

V závěru této diplomové práce je provedeno celkové shrnutí výsledků. Cílem práce 

bylo v systémovém pojetí pojednat o synergetice a samoorganizačních procesech a vymezit 

synergii jako teorii samoorganizace. Dále bylo cílem popsat synergetiku dle prvního významu 

jako součást logistiky a dle druhého významu jako teorii samoorganizace.  

Lze konstatovat, že cíle práce byly v plném rozsahu splněny. Synergie jako teorie 

samoorganizace byl zkoumán na makroekonomické úrovni a byl navrhnut zjednodušený 

model, který byl aplikován za principu ceteris paribus. Hlavní faktory, které tvořily analýzu,  

byly vývoz zboží a služeb, hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, úroky z desetiletých 

státních dluhopisů, rating států a přímé zahraniční investice. Celý princip výše aplikovaného 

modelu byl založen na porovnání predikovaných a reálných ekonomických hodnot deseti 

států, jež přistoupily 1. května 2004 do Evropské unie. Predikované hodnoty byly získány  

od jednotlivých ministerstev financí během několika týdenní emailové korespondence. 

Predikované hodnoty vyjadřují kvalifikované odhady oborníků jednotlivých států.  

Výsledné hodnoty potvrdily synergický efekt, který nastal u čtyř ze šesti zkoumaných 

veličin. Implementace a další využití výsledků diplomové práce byly popsány v předchozí 

kapitole. Jedná se o především možnost zapracování synergického efektu do současných 

ekonomických modelů, predikující budoucí ekonomický vývoj. Proces analýzy synergického 

efektu především v teorii samoorganizace nelze považovat za ukončený, především z důvodu 

neustálého hospodářsko-politického vývoje.  
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