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The connection of transport and externalities is currently very up - to - date. The transport has
very significant role in the economy of each state. Secondary and undesirable effects of
transport are characterized like differences between, what users - an individual pays in
charges and among costs, which are implicated to other users of transport or entire society.
These effects are generally considered as externalities. To influence, reduce, or modify
amount of effects, but at the same time not to defend society development with regard on
sustainable development, is one of fundamental principles and objectives for developed
society, state institutions, scientific workplaces etc. The paper deals with externalities
research in the context of transport.
Key words: externalities, tranport, sustainable development
Abstrakt
Spojení dopravy a externalit je v současné době velmi aktuální. Doprava má velmi
významnou úlohu v hospodářství každého státu. Vedlejší a nežádoucí účinky dopravy jsou
charakterizované jako rozdíly mezi tím, co platí uživatelé-jedinci v poplatcích a mezi náklady,
které způsobují ostatním uživatelům dopravy nebo celé společnosti. Tyto účinky jsou obecně
považovány za externality. Ovlivňovat, redukovat, či modifikovat velikost účinků, ale
zároveň nebránit rozvoji společnosti se zřetelem na trvale udržitelný rozvoj, je jedním ze
základních principů a cílů vyspělé společnosti, státních institucí, vědeckých pracovišť atd.
Zkoumáním externalit v kontextu dopravy se zabývá příspěvek.
Klíčová slova: externality, doprava, udržitelný rozvoj
Kontaktní adresa
Ing Jiří Alina
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VÝDAJE KRAJSKÝCH ÚŘADŮ NA REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EXPENDITURES OF REGIONAL AUTHORITIES INTO REGIONAL
DEVELOPMENT
ANTOUŠKOVÁ, Michaela, KAPLANOVÁ, Michaela
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Abstract
The article focuses on expenditures of regional authorities into regional development. In its
first part it analyses expenditures in individual regions and measures the disparities among
regions. These disparities are measured by standard statistical indicators, especially
coefficient of variation, and inequality indexes, especially the Gini coefficient and the Lorenz
curve. In the second part, the paper analyses the expenditures into regional development in the
chosen region, which is the South Bohemian region.
Key words: regional development, expenditures, disparities, budget
Abstrakt
Příspěvek se zabývá výdaji krajských úřadů do regionálního rozvoje. Ve své první části se
zaměřuje na výdaje v jednotlivých regionech a analyzuje jejich disparity. Tyto disparity jsou
měřeny pomocí standardních statistických ukazatelů, konkrétně variačního koeficientu a také
dalších ukazatelů nerovností, Giniho koeficientu a Lorenzovy křivky. Ve své druhé části se
příspěvek zabývá analýzou výdajů do regionálního rozvoje ve vybraném regionu, jímž je
Jihočeský kraj.

function and increase of targeted supports majority of farms still do not diversify their
enterprise into non-agricultural activities.
Key words: rural economy diversification, rural areas, FADN, agricultural policy measures
Abstrakt
Předmětem příspěvku je zhodnocení situace v oblasti diverzifikace zemědělských činností
v České republice jako jedné z mimoprodukčních funkcí zemědělství. K hodnocení vedla
kvantifikace indikátorů výchozího stavu (např. Podíl zpravodajských jednotek
s nezemědělskou činností) prostřednictvím jejich aktuálních hodnot, časových řad a hodnot
podle administrativních jednotek. Toto hodnocení je doplněno o identifikaci agrárně
politických opatření a finančních prostředků, které vývoj a stav ovlivňovaly. Lze souhrnně
konstatovat, že diverzifikace činnosti v zemědělských podnicích se nachází teprve na začátku
a pro zaměstnanost venkova – až na lokální výjimky - nemá zatím velký význam. Přes
snižování produkční funkce zemědělství a růstu cílené podpory stále většina podniků
nediverzifikuje své zemědělské činnosti do nezemědělských.
Klíčová slova: diverzifikace zemědělských činností, venkov, FADN, agrárně-politická
opatření

Klíčová slova: regionální rozvoj, výdaje, disparity, rozpočet
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DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ V KONTEXTU AGRÁRNĚPOLITICKÝCH OPATŘENÍ
DIVERSIFICATION OF RURAL ECONOMY IN CONTEXT OF AGRICULTURAL
POLICY MEASURES

Kontaktní adresa
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INFORMOVANOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ V JIHOČESKÉM
KRAJI
INFORMEDNESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRENEURS IN SOUTH
BOHEMIA REGION
BEDNÁŘOVÁ, Dagmar

BEDNAŘÍKOVÁ, Zuzana
Abstract
Abstract
This paper is focused on the evaluation of situation in the field of rural economy
diversification in the Czech Republic as one of non-productive functions of agriculture. To
evaluate the diversification, the starting position indicators (e.g. The share of reporting farms
with non-agricultural activities) were quantified using its current values, time series and
figures based on administrative units. The evaluation is enriched with identification of
agricultural policy measures and financial resources that influenced the progress and current
situation. We can summarize that diversification of rural economy is only in its beginning and
is not carry significant for rural employment. Despite the reduction of agricultural productive

Development of small and medium-sized business is one of the priorities of European unity
and the Czech republic. That is why the enterpreneurs are offered various possibilities for
their development. The first posibility are regional support programs by MSP and the second
posibility are institutions, which offer various services, including education. Our research
which dealt with the level of information achieved by enterpreneurs has schown that not
everyone is informed enouqh about this program. We know that only 63% of them are well
informed about the programs suitable for their development. The enterpreners get the
information especially from the internet, and also from the newspapers. It shows the
importance of spreading the information by e-mails, by better communication with Economic
Chamber and beter face to fece contakt with the representatives of the institutions.
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Key words: small and medium-size enterpreneurs, informedness, programs for development
of small and medium-sized bussiness, institutions
Abstrakt
Rozvoj malého a středního podnikání je jednou z priorit nejen Evropské unie, ale i České
republiky. Proto jsou podnikatelům nabízeny možnosti, které přispívají k jejich rozvoji a to ve
formě finanční pomoci – strukturální fondy, národní a regionální programy podpory MSP.
Dále jsou zde instituce, např. Jihočeská hospodářská komora a jiné, které nabízejí
podnikatelům různé služby, včetně možnosti dalšího vzdělávání. Provedený průzkum, který se
týkal informovanosti podnikatelů však ukázal, že ne všichni podnikatelé jsou o nabízených
možnostech dobře informováni. Bylo zjištěno, že pouze 63 % respondentů je informováno
o programech podpory malého a středního podnikání. Podnikatelé získávají informace
nejčastěji pomocí internetu, dále z tisku a Krajského úřadu Jihočeského kraje. Je nutné zlepšit
informovanost podnikatelů, např. formou e-mailu, lepších kontaktů s hospodářskou komorou,
ale i osobních kontaktů zástupců institucí s podnikateli.
Klíčová slova: malí a střední podnikatelé, informovanost, programy podpory malého
a středního podnikání, instituce
Kontaktní adresa
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REGIONALIZACE SATELITNÍHO ÚČTU CESTOVNÍHO RUCHU
REGIONALISATION OF TRAVEL SATELLITE ACCOUNT
BORŮVKOVÁ, Jana
Abstract
The article deals with problems and possibilities of Travel Satellite Account regionalisation
on the basis of an analysis of the results of a survey of local tourist trade in the CR in
2005 from the sources of the Czech Statistical Office. The author created a profile of a tourist
visiting the Vysocina Region and compares it to the profile of a domestic tourist. Parts of the
created profile are: seasonal character of the visit, regions where the tourists come from, age,
journey purpose, journey length, accommodation type, travel expenses and used means of
transport.
Key words: tourist trade, satellite account, regional localization, Vysocina region, South
Moravian region, South-East region, tourist, visitor
Abstrakt

ELEMENTARY SCHOOLS IN RURAL GERMANY
BIRKENFELD, Florian
Abstract
As it is often said, that schools in the countryside differ in various aspects from schools in
cities, this paper wants to uncover, explain and make use of these differences. This is
achieved by evaluating data from the 'Progress in International Reading Literacy Study'
(PIRLS) from 2001. To avoid problems with country effects, this study is limited to German
elementary schools. The findings are that rural schools do not need to hide. In contrast they
often provide the better learning environment. Nevertheless, two possible improvements can
be deduced from the data: Firstly, there is a lack of highly qualified teachers in the countryside which should be compensated. Secondly, a later tracking age could further improve the
rural children's chances as the advantage of rural elementary schools does not necessarily hold
for rural secondary schools.

Článek se zabývá problematikou a možnostmi regionalizace satelitního účtu cestovního ruchu
na základě analýzy výsledků dotazníkového šetření o domácím cestovním ruchu v ČR za rok
2005 ze zdrojů Českého statistického úřadu. Autorka vytvořila profil turisty navštěvujícího
kraj Vysočina a porovnává jej s profilem domácího turisty. Součástí vytvořeného profilu jsou:
sezónnost návštěvy, kraje odkud turisté přijíždí, věk, účel cesty, délka cesty, typ ubytovacího
zařízení, výdaje spojené s cestou a použitý dopravní prostředek.
Klíčová slova: turistický ruch, satelitní účet, regionalizace, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj,
region Jihovýchod, turista, návštěvník
Kontaktní adresa
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
katedra matematiky
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
boruvkova@vspji.cz, 567 141 184

Key words: class size, elementary schools, family background, PIRLS, rural regions, school
tracking, teacher quality
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ZAVÁDĚNÍ ICT PŘI ZKOUŠENÍ STUDENTŮ Z EKONOMICKÝCH TEORIÍ
INCLUDING ICT IN TESTING OF STUDENTS FROM ECONOMIC THEORY

quantitative methods for solution of reverse logistics tasks. General inventory models,
recycling – inventory models, close inventory - cost models and life cycle cost model are
frequently used and linear programming or mixed integer programming methods are common
used for solution of above problems.

BRČÁK, Josef, BURIANOVÁ, Jaroslava, ŠRÉDL, Karel
Key words: reverse logistics, quantitative methods
Abstract
Abstrakt
Wanted increasing in undergraduates which should enable qualitative growth of human
resources in developed countries is seen even in conditions of our university. Contemporary
pedagogical and research capacities (personal, space etc.) are not suitable for rapid growth of
students between years in conditions of given resources. Including of ICT to educational
process can be taken as the issue from this situation.
Key words: economics, efficiency, ICT, test, education
Abstrakt
Žádoucí nárůst počtu VŠ studentů, který má umožnit kvalitativní růst lidských zdrojů ve
vyspělých zemích, se projevuje i v podmínkách naší univerzity. Současné pedagogickovýzkumné kapacity kateder (osobní, prostorové aj.) při daných finančních zdrojích však
k rychlému meziročnímu růstu počtu studentů nestačí. Za východisko z této situace lze
považovat zavádění výpočetní techniky do pedagogického procesu.
Klíčová slova: ekonomie, efektivnost, výpočetní technika, test, vzdělávání
Kontaktní adresa
doc. Ing. Josef Brčák, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta, katedra ekonomických teorií
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
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Reverzná logistika predstavuje nový fenomén pri riadení dodávateľských reťazcov, pričom je
zameraná na riadenie procesov obnovy a zásobovania v opačnom smere ako je riadený
klasický zásobovací cyklus. Reverznú logistiku možno podľa European Working Group on
RL REVLOG charakterizovať ako „proces plánovania, implementovania a kontroly spätných
tokov surovín, medziproduktov, obalov a hotových výrobkov, od výroby, distribúcie alebo
bodu použitia k bodu obnovenia alebo náležitého zbavenia sa." Z tejto definície vyplýva
možnosť využiť širokú paletu kvantitatívnych prístupov pri riešení úloh reverznej logistiky.
Najčastejšie využívanými sú všeobecné modely zásobovania, recyklačné zásobovacie modely,
uzavreté zásobovacie nákladové modely a na životný cyklus zamerané nákladové modely.
Ako najpoužívanejšia technika na riešenie uvedených problémov sa používajú techniky
lineárneho programovania, resp. zmiešaného celočíselného programovania.
Klíčová slova: reverzná logistika, kvantitatívne metódy
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VÝZNAM KLASTRŮ V KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONŮ
THE IMPORTANCE OF CLUSTERS IN COMPETITIVENESS REGIONS
MODELOVÉ ASPEKTY REVERZNEJ LOGISTIKY
BUNEŠOVÁ, Marie
MODELING ASPECTS OF REVERSE LOGISTICS
Abstract
BREZINA, Ivan
Abstract
Reverse logistics represents new phenomenon in management of supply chain. Reverse
logistics is orientated on management of the renewal process and supply in opposite way like
management of classical supply cycle. Reverse logistics is possible to describe according to
European Working Group on RL REVLOG like "process of planning implementation and
control of backward flow of raw materials, semifinished products, packaging and finished
products from production point, distribution point or point of usage to point of renewal or
relevant dispose of". From above definition arises possibility to use the wide variety of
14

The article deals with utilization clusters to the enhancement competitiveness of regions.
Cluster is a form of cooperation within the region.
Key words: clusters, region, competitiveness
Abstrakt
Tento příspěvek se zabývá využíváním klastrů ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů.
Klastr je jedna z forem spolupráce organizací v regionu.
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VYUŽITÍ VIRAL MARKETINGU V SOUČASNÝCH REKLAMNÍCH KAMPANÍCH
USAGE OF VIRAL MARKETING IN ADVERTISING CAMPAIGN
BŘEZINOVÁ, Monika
Abstract
This article deal with the viral and viram marketing, advantages and disavantages and usage
in the advertising campaign for the worldwide producers.

Abstract
Our study is focused on a situation in the Czech agriculture before and after joining EU from
the point of multifunctional role of agriculture. It gave us an opportunity to evaluate the
influence of EU common agricultural policy (CAP) in Czech agriculture and farmer's
behavior in general. We were dealing with so called agro-environmental subsidies and its
influence to farmers and situation of stability of rural areas in general. We have done two
analyzes based on empirical survey data in 2000 and following 2007. The first results from
our sociological research made in 2000 gave us some information about the weak points of
agro-environmental subsidies under Czech reality. We appreciated the opportunity to compare
changes in Czech system of agricultural subsidies after joining common agriculture policy of
EU. Are there some improvements? If yes what are the main of them? These and similar
questions were put as the background of our new questionnaire. We gained also some results
about the differences and similarities between two types of agricultural companies- family
farms and business farm with larger scale and number of employees. We wanted to know if
there is any type of influence in terms of size and type of farm. The last question that was
tested dealt with farmer motivation. Empirical results showed some positive changes
connecting with CAP. In spite of this fact there is still persisting a lot of weak points revealed
before joining EU which are worth to be mentioned and changed in order to more effective
multifunctional role of agriculture contributing to sustainable development.
Key words: agro-environmental subsidies, family farm, agro-business, motivation, CAP

Key words: viral, viral marketing, internet, short video
Abstrakt
Abstrakt
Tento článek se zabývá viral merketingem, jeho výhodami, nevýhodami a použitím
v reklamních kampaních výrobců světových značek.
Klíčová slova: viral, viral marketing, internet, krátké video
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VLIV SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU NA ZEMĚDĚSTVÍ A VENKOV V
ČR- PŘÍKLAD AGRO- ENVIRONMENTÁLNÍCH DOTACÍ
INFLUENCE OF CAP TO CZECH AGRICULTURE AND RURAL REGIONS EXAMPLE OF AGRO-ENVIRONMETAL SUBSIDIES
CUDLÍNOVÁ, Eva, LAPKA, Miloslav
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Studie se zabývá situací v českém zemědělství a venkově před a po připojení k EU.
Zemědělství je chápáno v jeho multifunkční roli nejen jako producent potravin, ale i jako
tvůrce krajiny a faktor sociálně kulturní stability venkovských oblastí. Konkrétně je studie
zaměřena na roli agro-environmetálních dotací a na změnu jejich účinnosti v souvislosti
s přijetím principů společné zemědělské politiky (CAP). Efektivnost agro-environmentálních
dotací je posuzovaná z širšího pohledu a zahrnuje i vliv na pracovní příležitosti a sociální
stabilitu venkova a také na motivaci farmářů. Studie je vypracovaná na základě dvou
empirických šetření, která byla provedena v roce 2000 a 2006. Výsledky prvního šetření
upozornily na některé nedostatky ve fungování a konstrukci agro-environmentálních
dotací.Chtěli jsme zjistit, zda se po roce 2004 situace změnila, zda došlo ke zlepšení. Jaké
jsou konkrétní změny? Projevila se změna motivace farmářů ve stylu jejich hospodaření? Na
tyto a podobné otázky jsme se pokoušeli nalézt odpovědi v našem novém dotazníkovém
šetření v roce 2006. Testovali jsme také jaký vliv na účinnost dotačních titulů má velikost
a typ zemědělského podniku. Oslovili jme dva odlišné tipy hospodářských jednotek - rodinné
farmy a zemědělské podniky ( s.r.o, transformovaná družstva vlastníků a akciové společnosti).
Naše empirické výsledky ukázaly určité pozitivní změny pokud jde o množství a dostupnost
požadovaných dotací , ale přesto ještě existuje řada nedostatků, které jsou citlivě vnímány.
K tomu, aby se podmínky v zemědělství přiblížily trvale udržitelnému principu rozvoje bude
třeba ještě zlepšit některé nedostatky v agro-environmentálním systému dotací tak, jak na ně
zemědělci sami upozornili.
Klíčová slova: agro-environmentální dotace, rodinné farmy, zemědělské podniky, motivace,
Společná zemědělská politika (CAP)
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EMPIRICAL ANALYSIS OF AGRICULTURAL INVESTMENT ACTIVITY
EMPIRICKÁ ANALÝZA INVESTIČNÍ AKTIVITY ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
ČECHURA, Lukáš, MALÝ, Michal
Abstract

TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ VÝCHODISKA ŘÍZENÍ PODNIKŮ V NOVÝCH
PODMÍNKÁCH GLOBALIZUJÍCÍHO SE SVĚTA
THEORETICAL AND PRACTICAL BASES OF MANAGING A COMPANY IN NEW
CONDITIONS OF THE GLOBALIZING WORLD
ČASTORÁL, Zdeněk

The contribution deals with the empirical analysis of investment activity of agricultural
enterprises. The investment activity and its characteristics are analysed based on the employed
accelerator model, which is fitted on the unbalanced panel data set of agricultural enterprises
in the period of 1999-2005. Then, the sample of agricultural enterprises is divided into two
groups according to the size. The comparison of the investment activity of these groups is the
point of the subsequent analysis and discussion.
Key words: accelerator model, investment activity, agricultural enterprise, financial
constraint, profit maximization

Abstract
Abstrakt
The paper deals with some theoretical and practical topics and issues of company
management in new conditions of the globalizing world. It specifies factors that limit
theoretical approaches and influence practical resources. Paradoxes of introducing new
management directions are analyzed on the theoretical and practical level. Creative
technology is introduced as a scientific problem. The issues of adaptive and learning
organizations, relations to shared visions and personal skills as well as learning strategies and
learning organizations as "living systems" are analyzed. Conceptual, methodical and
methodological approaches of a 21st century company are formulated in the theoretical and
ethical dimension.
Key words: performance management, learning organization, creative management
Abstrakt
Příspěvek je věnován některým teoretickým a praktickým východiskům a otázkám řízení
podniku v nových podmínkách globalizujícího se světa. Jsou specifikovány faktory, které
limitují teoretické přístupy a ovlivňují praktická východiska. V teoretické i praktické rovině
jsou rozebrány paradoxy při zavádění nových směrů managementu. Jako vědecký problém je
postavena kreativní technologie. Analyzovány jsou otázky adaptivních a učících se
organizací, souvislosti se sdílenými vizemi a osobním uměním, souvislosti se strategiemi
učení se a učícími se organizacemi jako „živými systémy". V teoretickém a etickém rozměru
se formulují koncepční, metodické a metodologické přístupy podniku 21. století.
Klíčová slova: řízení výkonnosti, učící se organizace, kreativní management
Kontaktní adresa
Doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky
Estonská 500, 101 00 Praha 10
unioninform@mbox.vol.cz, (+420) 210 088 803
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Příspěvek se zabývá empirickou analýzou investiční aktivity zemědělských podniků.
Investiční aktivita a její charakter jsou analyzovány s využitím akceleračního modelu, který je
odhadnut na panelových datech zemědělských podniků za období 1999-2005. Soubor podniků
je dále rozdělen do dvou velikostních skupin, jejichž investiční chování je předmětem
srovnání a následné diskuse.
Klíčová slova: akcelerační model, investiční aktivita, zemědělský podnik, finanční omezení,
maximalizace zisku
Kontaktní adresa
Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., Ing. Michal Malý, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Faculty of Economic and Management, katedra zemědělské ekonomiky
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol
cechura@pef.czu.cz

ZPŘÍSNĚNÍ PRAVIDEL NÍZKÉ KAPITALIZACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Z POHLEDU DAŇOVÉ REFORMY 2008
RESTRICTION OF RULES OF LOW CAPITALIZATION IN COMPANIES FROM
THE POINT OF TAX REFORM 2008
ČERMÁKOVÁ, Hana, KOUŘILOVÁ, Jindra
Abstract
Interests are for the accounting entities tax declared costs in contrast to dividends. Lots of
companies rather finance the investment by credit than by stock in the company, because the
19

effective tax burden of a company financed by the credit is lower then the one of a company
financed largely by the shareholder´s capital. The article is aimed on the restriction of rules of
low capitalization in companies, describing the single ties of these changes including the
methodology for their calculation in practice. The methodical proccesing is applied on
companies - the type joint–stock company and limited company.
Key words: capitalization, interests, financial costs, credits, loans
Abstrakt
Úroky znamenají pro účetní jednotky daňově uznatelný náklad na rozdíl od dividend. Mnoho
společností z tohoto titulu raději financuje investici úvěrem než vkladem do kapitálu
společnosti, protože efektivní daňové zatížení obchodní společnosti financované úvěrem je
nižší než společnosti financované převážně vlastním kapitálem. Cílem příspěvku je zamyslet
se nad zpřísněním pravidel nízké kapitalizace obchodních společností, popsat jednotlivé
vazby těchto změn včetně metodiky pro jejich výpočet v praxi. Metodické zpracování je
aplikováno na obchodních společnostech typu a.s. a s.r.o.

Abstrakt
Místní agenda 21 je programem konkrétních obcí, měst a regionů, který zavádí principy trvale
udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Příspěvek se zabývá
rozvojem regionů prostřednictvím programu LEADER 2007-2013 v souvislosti s touto
agendou, společnou interakcí a působením na venkovský rozvoj. Řeší tak možnost trvale
udržitelného rozvoje dosaženého decentralizovaným řízením rozvojových projektů.
Klíčová slova: místní agenda 21, trvale udežitelný rozvoj, LEADER
Kontaktní adresa
Ing. Gabriela Červená, Zdeňka Kroupová
Česká zemědělská univerzita v Praze
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RIEŠENIE ÚLOHY OBCHODNÉHO CESTUJÚCEHO EVOLUČNÝMI
TECHNIKAMI
SOLUTION OF THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM VIA EVOLUTION
METHODS
ČIČKOVÁ, Zuzana
Abstract

ROZVOJ VENKOVA V SOUVISLOSTI S PROGRAMEM LEADER 2007 - 2013 A
AGENDOU 21
RURAL DEVELOPMENT IN LEADER 2007 – 2013 AND LOCAL AGENDA 21
CONNECTION
ČERVENÁ, Gabriela, KROUPOVÁ, Zdeňka
Abstract
Local Agenda 21 is the programme of villages, towns and regions which implement
sustainable development principles into practice and take local problems into accout. This
article is focused on regional development realized by LEADER 2007-2013, the interaction of
LEADER and LA 21 and their effects on rural development. It solves the possibility of
sustainable development which will be achieved by decentralized leading of local projects.
Key words: local Agenda 21, sustainable development, LEADER
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The Traveling Salesman Problem (TSP) is one of the well-knows optimization problems. The
importance follows from many practical applications and from its computational complexity
as well. It is possible to use many heuristic techniques that lead to suboptimal solution for
TSP. Presented algorithm (Differential Evolution) belongs to Evolutionary Algorithms that
were originally focused on solving mathematical programming tasks containing continuous
variables; therefore the use of Evolutionary Algorithm for combinatorial problems requires
some special approaches. In this article the use of Differential Method will be presented for
solving TSP (8 cities set and 25 cities set). Firstly, the penalty approach is applied as a simple
way to guarantee feasibility of solution. Then, new approach that works only on feasible
solutions is presented.
Key words: evolutionary algorithms, traveling salesman problem, differential evolution
Abstrakt
Úloha obchodného cestujúceho (Traveling Salesman Problem – TSP) je jednou
z najznámejších optimalizačných úloh, najmä pre svoju výpočtovú zložitosť a tiež pre
množstvo praktických aplikácií vyplývajúcich z tejto úlohy. Pre riešenie TSP bolo
navrhnutých množstvo heuristických metód, ktoré vedú k suboptimálnemu riešeniu.
Prezentovaný algoritmus (diferenciálna evolúcia) patrí do množiny evolučných techník, ktoré
boli pôvodne navrhnuté pre úlohy so spojitými premennými, preto ich použitie pre riešenie
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TSP vyžaduje ďalšie špeciálne modifikácie. V tomto príspevku je prezentovaná možnosť
riešenia TSP algoritmom diferenciálnej evolúcie (úloha 8 a úloha 25 miest). Najskôr je úloha
riešená použitím jednoduchého penalizačného prístupu a tiež je prezentovaný prístup
zaručujúci, že algoritmus pracuje len na množine prípustných riešení.
Klíčová slova: evolučné algoritmy, úloha obchodného cestujúceho, diferenciálna evolúcia
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DIFFERENCES IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN POLAND ACCORDING
TO SELECTED INDICATORS IN DIFFERENT PROVINCES FOR THE YEARS
2002 AND 2004
DOMAGALSKA-GRĘDYS, Marta, ŻMIJA, Jenusz
Abstract

VPLYV ZADĹŽENOSTI POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV RÔZNYCH
VEĽKOSTNÝCH SKUPÍN POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA ICH
RENTABILITU
INFLUENCE OF INDEBTEDNESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN
DIFFERENT INTERVALS OF LAND AREAS ON THEIR PROFITABILITY
ČIERNA, Zuzana, SERENČÉŠ, Peter
Abstract
Indebtedness indicators represent participation of foreign capital on the total financial needs
of the enterprises. This participation can markedly influence the profitability of the farms. The
primary goal of the article is to evaluate the effects of indebtedness on the profitability of
agricultural enterprises with different land areas.
Key words: agricultural enterprises, land areas, indebtedness, profitability, leverage ratio,
self-financing ratio, return on equity, return on investment

Using selected indicators to assess agriculture in Poland for the years 2002 and 2004 makes it
possible to define differences at province level. At the same time, an analysis of how EU
assistance as part of PROW was used shows different ways of utilising such aid. This analysis
confirms that there are differences at statistical level (as shown by the indicators) and in an
economic sense (relating to utilisation of funds) among the provinces. The need has arisen to
iron out the differences in development between individual provinces with a significant level
of agricultural production.
Key words: regional agricultural development in Poland, indicators for assessing agriculture,
assessment of assistance from EU funds for agricultural development, Balanced Development
of Rural Areas at province level in Poland
Kontaktní adresa
Dr inż. Marta Domagalska-Grędys, Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
Agricultural University in Cracow
The Faculty of Agriculture and Economics, Agribusiness Department
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rrdomaga@cyf-kr.edu.pl, +48 663 937 371

Abstrakt
Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb
podniku. Tento rozsah môže výrazne ovplyvniť dosahovanú rentabilitu v podniku. Hlavným
cieľom príspevku je zhodnotiť aký má vplyv zadĺženosť na rentabilitu v poľnohospodárskych
podnikov s rôznymi veľkosťami výmery obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy.
Klíčová slova: poľnohospodárske podniky, výmera pôdy, zadĺženosť, rentabilita, stupeň
zadĺženosti, stupeň samofinancovania, rentabilita vlastného kapitálu, rentabilita cudzieho
kapitálu

MODELOVANIE AGREGOVANÉHO DOPYTU V SR
MODELLING THE AGGREGATE DEMAND OF THE SR
DOMONKOS Tomáš, MIKUŠOVÁ Nora
Abstract
The analysis and prognosis of Slovakia's economic growth belong to the most frequently
discussed issues of the present time. A sound economic growth is one of the basic
prerequisites for the economic convergence to more developed EU countries. The date of
joining the Eurozone in year 2009 raises the question if the positive economic development
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experienced till now will remain sustainable. For these reasons we consider it important to
analyse the determinants of the development of aggregate demand in order that the architects
of economic policies are in possession of quantitative instruments while making their
decisions. The aim of this framework is to create a macroeconomic model which is
methodologically based upon the principles of error correction models and to use it in order to
generate prognosis of the aggregate demand of the Slovak Republic.

Abstract
The paper analyzes the changes in agricultural trade patterns in Slovakia that occured during
the gradual trade liberalization due to the European Union's enlargement in 2004. The results
indicate that approximately 30% of the increase in Slovak agricultural imports from the
EU15 and CEECs between 2000 and 2005 was due to the discriminatory trade liberalization
between Slovakia and the EU15 and CEECs.

Key words: modelling the aggregate demand, GDP, error correction model, ECM
Key words: agricultural trade, Slovakia, trade liberalization, EU enlargement
Abstrakt
Abstrakt
Medzi často diskutované témy súčasnosti patrí analýza a prognóza ekonomického rastu
Slovenska. Zdravý ekonomický rast je jedným zo základných predpokladov k ekonomickému
približovaniu sa k vyspelejším krajinám EU. Termín vstupu Slovenska do Eurozóny v roku
2009 predkladá otázku, či bude možné aj naďalej udržať doterajší pozitívny trend
ekonomického vývoja. Z týchto dôvodov považujeme za dôležite analyzovať determinanty
vývoja agregovaného dopytu, aby tvorcovia hospodárskej politiky mali k dispozícií aj
kvantitatívny nástroj pri politickom rozhodovaní. Cieľom práce je tvorba
makroekonomického modelu, ktorý je z metodologického hľadiska založený na princípoch
modelov s členom korigujúcim chybu (ECM) a jej využitie na generovanie prognózy
agregovaného dopytu SR.
Klíčová slova: modelovanie agregovaného dopytu, HDP, error correction model, ECM
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Článok analyzuje zmeny v štruktúre slovenského poľnohospodárskeho obchodu, ktoré sa
udiali počas postupnej liberalizácie obchodu vplyvom rozšírenia Európskej únie v roku 2004.
Výsledky ukazujú, že približne 30% nárastu slovenského poľnohospodárskeho importu
z EU15 a CEEC v období 2000 až 2005 bolo spôsobených diskriminačnou liberalizáciou
obchodu medzi Slovenskom a EU15 a CEEC.
Klíčová slova: poľnohospodársky obchod, Slovensko, liberalizácia obchodu, rozšírenie EÚ
Kontaktní adresa
Dušan Drabik
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MODERNÍ TEORIE FINANČNÍ STRUKTURY PODNIKU – ANALÝZA
MIKROEKONOMICKÝCH ASPEKTŮ CHOVÁNÍ FIRMY V PROSTŘEDÍ
NEJISTOTY
MODERN THEORY OF FINANCIAL STRUCTURE COMPANY – ANALYSIS
MICRO – ECONOMICS ASPECTS BEHAVIOR OF FIRMS UNDER
UNCERTAINTY
DRÁBKOVÁ, Zita
Abstract

ROZŠÍRENIE EÚ A POSTUPNÁ LIBERALIZÁCIA OBCHODU: DOPADY NA
SLOVENSKÝ POĽNOHOSPODÁRSKY OBCHOD
EU ENLARGEMENT AND GRADUAL TRADE LIBERALIZATION:
IMPLICATIONS FOR SLOVAK AGRICULTURAL TRADE
DRABIK, Dušan, POKRIVČÁK, Ján, CIAIAN, Pavel
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Producing competitive firm has to bear the risk – uncertainty – which is related to its
production and especially price uncertainty in input and output markets. The paper deals with
an analysis of modern concepts of uncertainties and rationality of behaviour of a firm in terms
of perfect competition under uncertainty. Firm's attitude towards risk directly influences its
willingness to produce explicit optimal output level. So that a firm chooses the optimal output
in relation to expected prices. Micro-economics analysis of modern concepts –theories tries to
find a location of determinants of risk averse behaviour of firms and their willingness to
produce. These theories also solve the problem of a structure of firm´s capital stock – the
choice between financing by equity of by debt. The paper shows that risk – including the risk
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of bankruptcy, attitude towards risk, level of price uncertainty and proportion of equity are all
important factors for firm's decision making about optimal output.

enterprises in business on integrated sale. It is also dealing with suggestion of a conceptual
framework for SME in the accounting and tax area.

Key words: uncertainty, risk, racionality, competitive firm, attitude to risk, optimal output,
financial (capital) structure, debt, equity

Key words: harmonization, SME- small and medium-sized companies, IFRS – International
Financial Reporting Standard, corporate performance, accounting

Abstrakt

Abstrakt

Dokonale konkurenční firma musí při své činnosti nést riziko - nejistotu, která se týká její
výroby, ale zejména cenovou nejistotu tj. nejistotu cen na trhu vstupů a výstupů. Článek se
zabývá analýzou moderních konceptů nejistoty a racionality chování firmy v podmínkách
dokonalé konkurence v prostředí nejistoty a problematikou rizika jako ekonomického jevu.
Vztah firmy k riziku přímo ovlivňuje její ochotu produkovat určitý objem výstupu. Firma tak
volí svůj optimální výstup vzhledem k očekávaným cenám. Mikroekonomická analýza
moderních konceptů – teorií řeší nalezení determinantů firemní averze k riziku a tím ovlivňuje
ochotu firmy vyrábět. Tyto moderní ekonomické teorie současně řeší problematiku volby
finanční struktury podniku tj. volbu mezi financováním vlastním nebo cizím kapitálem.
Článek ukazuje, že riziko včetně rizika bankrotu, postoj k riziku, míra cenové nejistoty a výše
vlastního kapitálu jsou důležitým faktory pro rozhodování firmy o svém optimálním výstupu.

Malé a střední podniky (SME) působící na území členských států EU vytvářejí více než
2/3 pracovních míst soukromého sektoru a tímto se stávají jedním z klíčových faktorů
veřejného zájmu. Tímto nabývá na významu harmonizace účetních pravidel a účetních
výkazů tak, aby byly navzájem srovnatelné a srozumitelné. Rada pro mezinárodní účetní
standardy (IASB) pracuje na tvorbě a aplikaci standardů pro SME a tyto jsou obsahem
pracovní verze standardů. Cílem článku je analýza otázek a problémů SME – nekotovaných
společností, v souvislosti s aplikací IFRS. Příspěvek identifikuje bariéry, které tlumí aktivitu
malých a střední podniků v podnikání na jednotném tuhu, současně řeší návrh koncepčního
rámci pro SME v oblasti účetní a daňové.

Klíčová slova: nejistota, riziko, racionalita, dokonale konkurenční firma, postoj k riziku,
optimální výstup, finanční (kapitálová) struktura, dluh, vlastní kapitál
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VLIV KAPITÁLOVÉ STRUKTURY NA VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
HARMONIZACE ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY NA MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ
STANDARDY PRO SME

INFLUENCE OF THE CAPITAL STRUCTURES ON ECONOMY OUTPUTS OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES

HARMONIZATION OF CZECH ACCOUNTING LEGISLATION ON
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR SME

DRYJOVÁ Marie, ZEMAN Petr

DRÁBKOVÁ, Zita, OUBRECHTOVÁ, Marie

Abstract

Abstract

Decision making about capital structure belongs to among crucial questions that the business
management must deal with. Financial diversification analysis serves like guide at decision
making between two antagonistic aims (maximization of earning from investment and its
stability). This article deals with financial diversification analysis and with related problems
of optimum capital structures on selected agricultural enterprises in the Czech Republic.
Attention was paid to the study of basic indicators of financial analyse, their mutual
relationship and evaluation of influence of capital structures on final output of the company.
Authors performed horizontal and as well as vertical analysis of data on the selective sample
of agricultural enterprises.

Small and middle enterprises (SME) acting on the territory of the EU member states generate
more than 2/3 of working stations of a private sector and therefore they are one of crucial
elements of public interest. Thereby, harmonization of accounting rules and financial
statements and their mutual comparability and comprehensibility is becoming very important.
International Accounting Standard Board (IASB) is working on formation and application of
standards for SME and these are involved in a working version of standards. The aim of this
paper is to analyse questions and problems of SME – unlisted companies within the context of
IFRS application. The paper identifies barriers which moderate activity of small and middle
26
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Key words: capital structure, financial risk, financial leverage, company indebtedness
Abstrakt
Abstrakt
Rozhodování o kapitálové struktuře patří mezi klíčové otázky, kterými se podnikový
management musí zabývat. Jako vodítko při rozhodování mezi dvěma protichůdnými cíli
(maximalizací zisku z investice a jeho stabilitou) slouží analýza finančního rizika. Článek se
zabývá analýzou finančního rizika a s ní související problematikou optimální kapitálové
struktury vybraných zemědělských podniků v České republice. Pozornost byla věnována
rozboru základních ukazatelů finanční analýzy, jejich vzájemných vztahů a hodnocení dopadu
kapitálové struktury na finální výstup podniku. Autoři provedli horizontální i vertikální
analýzu dat na výběrovém vzorku zemědělských podniků.

Příspěvek se zabývá vývojem vybraných základních charakteristik demografické dynamiky
v Jihovýchodním regionu ČR podle jeho dvou krajů v období let 1993-2005. Vývoj ukazatelů
v ČR, regionu i obou jeho krajů, tj. Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, má zhruba stejný
průběh co do směru a změn, odlišnosti se však vyskytují z hlediska dosahované úrovně.
Sňatečnost přešla u všech územních celků z prudkého poklesu jen na mírný pokles, v regionu
je nižší než v ČR, avšak rozdíl mezi kraji je minimální. Výrazný rozdíl je však při mírném
růstu u rozvodovosti, kdy v regionu je rozvodovost nižší než v ČR, přičemž nižší úroveň je
v kraji Vysočina oproti Jihomoravskému kraji. Porodnost se po prudkém poklesu
stabilizovala, poté přešla do mírného růstu a v posledních letech se v úrovni prakticky
vyrovnala. Úmrtnost má sestupnou tendenci, v regionu je nižší, minimální je v kraji Vysočina.

Klíčová slova: kapitálová struktura, finanční riziko, finanční páka, zadluženost
Klíčová slova: Jihovýchodní region ČR, sňatečnost, rozvodovost, porodnost, úmrtnost
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PŘIROZENÝ POHYB OBYVATELSTVA V JIHOVÝCHODNÍM REGIONU ČESKÉ
REPUBLIKY PODLE KRAJŮ
THE NATURAL CHANGE OF POPULATION IN THE SOUTH-EAST REGION OF
THE CZECH REPUBLIC ACCORDING TO SUB-REGIONS

PŘIROZENÝ POHYB OBYVATELSTVA V JIHOVÝCHODNÍM REGIONU ČESKÉ
REPUBLIKY PODLE VELIKOSTNÍCH SKUPIN OBCÍ
THE NATURAL CHANGE OF POPULATION IN THE SOUTH-EAST REGION OF
THE CZECH REPUBLIC ACCORDING TO MUNICIPAL GROUPS' SIZES

DUFEK, Jaroslav, MINAŘÍK, Bohumil
DUFEK, Jaroslav, MINAŘÍK, Bohumil
Abstract
Abstract
The paper deals with the development of selected demographic parameters in the South-East
region of the Czech Republic according to its two sub-regions between 1993 and 2005. The
development of indicators in the CR as well as in both sub-regions, i.e. "Jihomoravský kraj"
and "Vysočina", follows approximately the same course: both in respect to the direction and
to the changes; however, they vary in respect to the level attained. In all regions, marriage rate
changed from rapid change to slight decrease: it is lower in the region than in the CR varying
only minimally amongst the sub-regions. However, there is a significant difference in the
divorce rate, which – while slightly growing – is lower in the region than in the CR: the
divorce rate is lower in "Vysočina" than in "Jihomoravský kraj". Birth rate, after rapid
decrease, has reached a stable level and started growing slightly; its level has been practically
balanced in recent years. Death rate is decreasing, being lower in the region; it is minimal in
the "Vysočina" sub-region.
Key words: South-East region of the CR, marriage rate, divorce rate, birth rate, death rate

28

The paper deals with the development of selected demographic parameters in the South-East
region of the Czech Republic according to its the size groups of municipalities between
1993 and 2005. The region's municipalities have been divided into 3 size groups. In all
groups, there was a decrease in marriage rate while in township-type municipalities, at higher
level, the decrease was slighter. Divorce rate has been growing slightly, 1999 being an
exception: it dropped considerably due to change in legislation that year. The highest divorce
rate is identified in towns, the lowest being in village-type municipalities. Birth rate continued
falling considerably in all size groups of municipalities at the beginning of the period in
question; then, it became stable and even started growing slightly in recent years. It is much
higher in bigger towns than in the other two groups, which have been developing practically
in the same way. It is getting balanced at the end of the period. Death rate is generally falling:
it is the highest in village-type municipalities; yet, it is gradually getting closer to the other
two groups.
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Key words: South-East region of the CR, size groups of municipalities, marriage rate,
divorce rate, birth rate, death rate.
Abstrakt
Příspěvek se zabývá vývojem vybraných základních charakteristik demografické dynamiky
v Jihovýchodním regionu ČR podle velikostních skupin obcí v období let 1993-2005. Obce
regionu byly rozděleny do 3 velikostních skupin. Ve všech skupinách docházelo ke snižování
sňatečnosti, přičemž u městských obcí byl při vyšší úrovni pokles mírnější. Rozvodovost
vykazuje mírný nárůst s výjimkou roku 1999, kdy vlivem legislativy prudce poklesla.
Nejvyšší rozvodovost je ve městech, nejnižší ve venkovských obcích. Porodnost na počátku
hodnoceného období pokračovala v prudkém poklesu u všech velikostních skupin obcí, poté
se stabilizovala a v posledních letech dokonce mírně roste. Ve větších městech je výrazně
nižší než ve zbývajících dvou skupinách, které mají prakticky shodný vývoj. V závěru období
dochází k vyrovnání. Úmrtnost všeobecně klesá, nejvyšší je ve venkovských obcích, avšak
postupně se přibližuje zbývajícím dvěma skupinám.

Abstrakt
Příspěvek se zabývá participací obyvatel na vytváření rozvojových plánů v Jihočeském kraji.
V současné době se stále více pozornosti soustřeďuje na regionální rozvoj a regionální
rozvojové plány, ale kdo může s jistotou rozhodnout, který problém je důležitější než jiný –
lidé, odborníci, politici? Rozvojové plány by měly akceptovat názory každé zájmové skupiny.
Klíčová slova: participace obyvatel, rozvojové plány, zájmové skupiny
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BROWNFIELDS A JEJICH VLIV NA VENKOVSKÚ KRAJINU ŠTIAVNICKÝCH
VRCHŮ
IMPACT OF BROWNFIELDS TO THE RURAL LANDSCAPE OF ŠTIAVNICKÉ
VRCHY
DVOŘÁKOVÁ - LÍŠKOVÁ, Zuzana, SEMANČÍKOVÁ, Eva, HANZAL, Vladimír
Abstract

PARTICIPACE OBČANŮ NA VYTVÁŘENÍ ROZVOJOVÝCH PLÁNŮ
V JIHOČESKÉM KRAJI
PEOPLE´S PARTICIPATION IN THE CREATION PROCESS OF DEVELOPMENT
PLANS IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA
DUŠEK, Jiří
Abstract
The contribution deals with people's participation in the creation process of development
plans in the region of South Bohemia. There is more and more attention focused at the present
on regional development and regional development plans, but who can definitely decide, what
problem is more important than other one – people, specialist, politicians? Development plans
should accept opinions of every special interest group.
Key words: people's participation, development plans, special interest group

This contribution is aimed to brownfields as a result of mining activities in rural landscape
and it´s next possible use utilization. A typical example of brownfields is area of Štiavnické
vrchy. Many objects (real estates) and buildings stayed without any next use after the end of
mining activities. Bigger problem, as it seems, are the objects that rised as a result of that
activities. That objects have been used for many decades or centuries, nevertheless thay have
no utilization on the present. Seriousness of this problem is rising, because individual
brownfields have an enviromental impact to the landscape.
Key words: brownfields, landscape, mining work
Abstrakt
V príspevku sa zameriavame na brownfields ako dosledok baníckej činnosti vo vidieckej
krajine a možnosti jeho ďalšieho využitia. Štiavnické vrchy sú typickým príkladom
brownfields. Mnoho objektov a stavieb po baníckej činnosti zostáva nevyužitých. Väčším
problémom sa však javia prvky vznikajúce ako následok tejto činnosti, využívané niekoľko
desaťročí či storočí i napriek tomu nenachádza sposob ako ich v súčasnosti. Závažnosť tohoto
problému stúpa s tým, že jednotlivé brownfields posobia súčastne ako silné environmentálne
záťaže krajiny.
Klíčová slova: brownfields, krajina, hornícka činnost
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FRANCHISING A RODINNÉ PODNIKÁNÍ
FRANCHISING AND FAMILY BUSINESS
FELLEGIOVÁ, Eva
Abstract

MODERNÍ MANAŽERSKÉ METODY V AGRÁRNÍM SEKTORU HARMONIZACE ODBORNÉ TERMINOLOGIE
MODERN METHODS OF MANAGEMENT IN THE AGRARIAN SECTOR HARMONIZATION OF SPECIALISTS TERMINOLOGY

It happens in the last years that family business, grounded in 90s by businessman in working
age, are in a very demanding period – succession. Business with 10years tradition and
experiences with operational processes has an alternative – franchising. This paper will deal
with this alternative.
Key words: franchising, family business, tradition

DVOŘÁKOVÁ, Milena

Abstrakt

Abstract

V posledních letech dochází k situacím, kdy rodinné podniky, které byly založeny v 90. letech
podnikateli v produktivním věku, procházejí náročnou etapou „nástupnictví".Firmě, která má
více než 10letou tradici, kde podnikatelé mají zkušenosti s procesy doprovázejícími provoz,
se nabízí mimo jiné možnost vytvořit z fungujícího podniku předmět franchisingu. Článek se
bude zabývat touto alternativou.

The paper is focused on the final results in the field of harmonisation of the EU integration
processes within the agrarian sector. The integration processes require intensive
communication between the individual integrated groups, their institutions, enterprises and
individuals. Among the important pre-requisites of understanding is the use of technical
terminology with accurate equivalents, although it has to be borne in mind that each
individual country, whether it be the EU member of affiliated, may have and will have their
own problems. The Department of Languages has been participating in the research project of
the Department of Agricultural Economics of the Faculty of Economics and Management
(FEM) of the Czech University of Agriculture (CUA) in Prague under the title Effective
Integration of the Czech Agrarian Sector in the Frame of European Structures – Prerequisite
of the Sustainable Development (MSM 4111 000 13). The objective of this cooperation was
to produce complex teaching aids in the form of specialist dictionaries in the English, German
and French Languages, both in the paper form and electronic, so that besides the special
subjects they could be also used in the combined study programmes, in the Extended
Language Education courses and in the study programme European Agrarian Diplomacy
where already today the virtual language materials have been introduced. This is a case of
German and French language in the field of Modern methods of management in the agrarian
sector.
Key words: modern methods of management in the agrarian sector, harmonization of
agricultural economics terminology, terminological analysis
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METODA KRITICKÉ CESTY, SIMULACE A JEJICH VYUŽITÍ V PROJEKTOVÉM
MANAGEMENTU
CRITICAL PATH METHOD, SIMULATION AND THEIR USING IN PROJECT
MANAGEMENT
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Abstract
The Critical Path Method (CPM) and its modification PERT belong among methods used in
the field of project management. Using these methods, we can find critical tasks influencing
the final duration of a particular project. Another possibility is using a simulation. During the
simulation, the duration of particular tasks follows the chosen probability distribution. Using
this technique, we can determine the probability that the particular tasks will be critical. This
method can be used for project planning, its controlling and management when we focus on
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activities which can be critical on the chosen significance level. Afterwards, it is suitable to
process the obtained results using regression and correlation analysis methods.
Key words: PERT, simulation, critical task, regression and correlation analysis
Abstrakt
Mezi metody používané v projektovém řízení patří metoda kritické cesty (CPM) a její
modifikace pro stochastické projekty, metoda PERT. Těmito metodami zjišťujeme, které dílčí
činnosti v projektu jsou kritické a závisí na nich celková doba trvání projektu. Jinou možností
je použít simulační metody. Při simulaci doba trvání jednotlivých činností sleduje zvolené
rozdělení pravděpodobnosti. Pomocí této techniky zjistíme tzv. kritičnost činností, tedy
s jakou pravděpodobností která činnost bude kritická. Toto lze využít při plánování, kontrole
a řízení projektu, kdy pozornost soustřeďujeme právě na činnosti, které jsou na zvolené
hladině významnosti kritické. Výsledky simulace je vhodné dále zpracovávat např. pomocí
regresní a korelační analýzy.
Klíčová slova: PERT, simulace, kritická činnost, regresní a korelační analýza
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PROGRAM PRO ZVÝŠENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY MALÝCH A STŘEDNÍCH
PODNIKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI
INCREASING THE ABSORPTION CAPACITY OF THE SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES IN THE SOUTH BOHEMIAN REGION

Key words: small and middle entrepreneur, small and middle entrepreneurship, programme,
study, communication strategy, research, questionnaire survey, consultancy, communication
Abstrakt
Cílem studie bylo získat informace pro vypracování Programu pro zvýšení absorpční kapacity
malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Na základě výzkumu jsme identifikovali
možné důvody, které mohou způsobovat nízký zájem jihočeských podnikatelů o získání
finančních prostředků ze SF EU. Nejčastěji se vyskytly tyto potencionální příčiny: 1.
neefektivní komunikační strategie 2. vysoká administrativní náročnost všech záležitostí
týkající se realizace projektového záměru a neochota úředníků 3. nesplnění podmínek definice
MSP v souvislosti s akvizicemi (firma řízená ze zahraničí) Na základě dotazníkového šetření
a při osobních konzultacích s podnikateli jsme získali podnětné náměty na vyřešení výše
uvedených tvrzení, které jsou s největší pravděpodobností příčinou nízké absorpční kapacity
MSP v JčK. Tyto informace jsme vyhodnotili, porovnali se zkušenostmi podnikatelů v Irsku ,
a zpracovali jsme náměty, které by mohly vést ke zlepšení stávající situace.
Klíčová slova: malý a střední podnikatel, malé a střední podnikání, program, studie,
komunikační strategie, výzkum, dotazníkové šetření, poradenství, komunikace
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MASS CULTURE VS. MARKETING – CHOSEN ASPECTS
HERNIK, Joanna
Abstract

HARVALÍKOVÁ, Ondřejka
Abstract
The aim of the study was to collect information, in order to elaborate a programme of
enhancement of the absorption capacity of the South Bohemian SMEs. The research has
identified possible reasons, which may cause certain lack of interest in applying for SF EU
finance among South Bohemian entrepreneurs. The most frequent causes recorded were : 1.
non-effective communication strategy 2. very complicated administration of all the
aspects/stages of the project proposal realization as well as unwillingness of public clerks 3.
SME´s definition not met – a company directed from abroad On the basis of a questionnaire
survey and personal consultations with entrepreneurs, inspiring suggestion to solve the above
mentioned problems were defined. We suppose, this problems are most likely the cause of the
low absorption capacity of South Bohemian SMEs. We have evaluated this information, then
compared with the experience of Irish entrepreneurs, and finally formulated concrete steps,
which may lead to improvement of the current situation.
34

Development of new information broadcasting technologies caused the progress of mass
culture, which is the ability to send a great deal of information to many people at great speed.
The main goal of this article is to point out the hallmarks of mass culture and the way in
which it influences different aspects of marketing; first of all – how it changes the promotion.
In the paper the consideration of threats and opportunities connected with mass culture and
marketing will be conducted. The main change seems to be a turn towards entertainment and
prospective consumers participation in easily accessible activities of fun and enjoyment. So it
seems marketing will more often be tied to the arousal of interest and pleasure, than to
reasonable, useful facts and information.
Key words: modern society, communication, promotion, marketing
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HISPÁNSKÝ MARKETING VE FRANŠÍZOVÉM PODNIKÁNÍ
HISPANIC MARKETING IN FRANCHISING
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HESKOVÁ, Marie, SLABÁ, Marie
Abstract

VYUŽITÍ SOUČASNÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V ÚČETNICTVÍ

A large group of Hispanic population in the United States of America requires using specific
marketing tools in relation to this segment. In this respect the phenomenon of Hispanic
marketing started to be used. Lots of firms started to use experiences in Hispanic marketing in
the American market in the case of entry to the markets of Spanish provenances. The growth
of franchising business in the USA has led to the saturation of American market in recent
25 years. The Mexican market has become a suitable market for small a middle-sized
franchisers. The acceptation of the Franchising Act makes the entry of foreigner franchiser in
the home market possible. By the entry in foreigners markets it is necessary to apply tactically
specific procedures, for example in the sphere of international marketing, joint venture,
creating of strategic alliances, bringing of conceptions into line with law environment.

UTILITAZION CONTENPORARY INFORMATION TECHNOLOGY IN
ACCOUNTING

Key words: franchise, franchising enterprise, strategic alliance, joint venture, hispanic
marketing, mexican market, small and middle-sized enterprise, vertical cooperation
Abstrakt
Pro oslovení početné skupiny hispánského obyvatelstva ve spojených státech jsou používány
specifické marketingové nástroje. V této souvislosti se začal uplatňovat pojem hispánského
marketingu. Na zkušenosti s hispánským marketingem na americkém trhu začaly firmy
navazovat i v případě vstupu na trhy španělské provenience. Nárůst franšízového podnikání
v USA vedl v posledních 25 letech k nasycenosti amerického trhu. Trhem se značným
potenciálem pro malé a střední franšízory se stal mexický trh. Přijetím zákona o franšíze
umožnilo Mexiko vstup zahraničním franšízorům na domácí trh. Franšízor pro vstup na
zahraniční trhy musí aplikovat specifické postupy např. v oblasti mezinárodního marketingu,
vytvářet strategické aliance, joint venture, přizpůsobovat koncepty právnímu prostředí apod.

HLAVÁČKOVÁ, Hana
Abstract
Administration of accounting by the help of computer with corresponding special software is
nowadays considered to be a standard. Computer technology brings to the branch of data
processing first of all speed, accuracy, survey and savings working powers. It is
advantageous, to use accounting programme in firm as complex and one product to solve
whole company agenda. At present in firms use economics informations systems, that provide
complex data processing interconnection.
Key words: accounting software, data processing, economics informations systems
Abstrakt
Vedení účetnictví za pomoci počítače s odpovídajícím odborným softwarem je v dnešní době
považováno za standard. Výpočetní technika přináší do oblasti zpracování dat především
rychlost, přesnost, přehled a úsporu pracovních sil. Výhodné je, aby používaný program ve
firmě byl komplexní a jedním produktem šlo řešit celou agendu firmy. V současné době se
v organizacích stále více používají ekonomické informační systémy, které zajišťují kompletní
zpracování dat ve vzájemném propojení.
Klíčová slova: účetní program, zpracování dat, ekonomické informační systémy

Klíčová slova: franšíza, franšízové podnikání, strategické aliance, joint venture, hispánský
marketing, mexický trh, malé a střední podnikání, vertikální kooperace
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IMPLEMENTACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ DO ŽIVOTA PODNIKU
PROCESS-ORIENTED MANAGEMENT IMPLEMENTATION INTO A COMPANY
HORČIČKA, Aleš
Abstract

DAŇOVÉ ASPEKTY V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH
TAX ASPECTS IN LABOUR LAW RELATIONS
HLAVÁČKOVÁ, Hana, KŘÍŽOVÁ, Jarmila
Abstract
Effectiveness of the undertakings depend on number of factors. One of the significant
elements is accountant and tax administration. This factor is regulated by tax and accountant
legislation. This article survey an impact of the tax reform on entrepreneurial activity. The
real incidence of the tax reform is not unambiguously positive for enterprise. For example the
rates for income taxes are going down but tax base is extended and indirect taxation is rising.
Key words: public finance, tax reform, income tax, social insurance, public health insurance
labour-law relations
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na změny týkající se pracovně právních vztahů v oblasti daňových
povinností, a to jak z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Do daňových povinností řadíme
i platby na sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců, které také mají charakter daně. Reforma
veřejných financí představuje v oblasti daní jak změny sazeb daní, základu pro výpočet daně,
tak i snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. Očekávanou změnou pro zjednodušení
administrativy zaměstnavatelů je výběr daní, cel i plateb pojistného jedním místně příslušným
úřadem.
Klíčová slova: reforma veřejných financí, daň z příjmů, sociální pojištění, veřejné zdravotní
pojištění, pracovněprávní vztahy
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Process-oriented management, process-oriented organization implementation into a company
and focus on the customer within processes belongs to – as it turns out in an entrepreneurial
practice – the basic suppositions for competitive advantage, long-run effectiveness and
productivity assurance and incoming viability achievement in today's turbulent economic
conditions. In the case of unsuccessful implementation, rising aversion to the next changes in
organization could appear at the hands of employees and corrective actions for higher
effectiveness (including productivity) could be really threatened. For these reasons, it is
necessary to built and implement process-oriented organization professionally and high-level.
The text states underlying knowledge in process-oriented management implementation. It
deals with the most important mistakes and troubles in the field of process-oriented
management and tries to show the way how to avoid them or to solve them. The article is
focused on the specifics of electricity industry.
Key words: process-oriented management, implementation, company, management,
innovation, electricity industry
Abstrakt
Procesní management a implementace procesní organizace, její zavádění v podnicích
a zákaznická orientace procesů patří – jak se ukazuje v podnikatelské praxi – mezi základní
předpoklady k zajištění konkurenceschopnosti, dlouhodobé efektivity, produktivity a dosažení
budoucí životaschopnosti podniku v dnešním turbulentním ekonomickém prostředí. Kdyby
byl proces tvorby a implementace procesní struktury podniku neúspěšný, hrozí vznik
a zesílení odporu zaměstnanců proti jakýmkoli dalším snahám managementu podniku
o změnu organizace, čímž by následně byla vážně ohrožena jakákoli opatření směřující
k zefektivnění chodu podniku včetně zvýšení jeho produktivity. Z těchto důvodů je nezbytné,
aby byl proces tvorby a implementace procesní organizace prováděn profesionálně a na
vysoké úrovni. Text uvádí zásadní zkušenosti z implementace procesního řízení. Zabývá se
hlavními chybami a problémy, které jsou s touto problematikou spojené a snaží se ukázat
cestu, jak se jim vyhnout, popř. jak je řešit. Článek se zaměřuje na specifika
elektroenergetického průmyslu.
Klíčová slova: procesní řízení, implementace, podnik, řízení podniku, inovace, elektroenergetický průmysl
Kontaktní adresa
Ing. Aleš Horčička
Univerzita Pardubice
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MODEL VÍCEKRITERIÁLNÍHO CÍLOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ JAKO OBECNÝ
MODEL PO ČÁSTECH LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ
MULTI-OBJECTIVE GOAL PROGRAMMING MODEL AS A GENERAL
PIECEWISE LINEAR PROGRAMMING MODEL
HOUŠKA, Milan, BERÁNKOVÁ, Martina

Abstract
This article is focused on time-limit for restitution of immovable property in the Act No.
229/1991 Coll. (so-called „Act on Land"), as amended especially by Act No. 253/2003 Coll.
There is asked the question whether for specific cluster of entitled persons the time-limit for
restitution is in conflict with the constitutional order of Czech Republic or not. There is an
attempt to predict possible future advancement of judicatury of the Constitutional Court.of
Czech Republic with regard to specific cluster of entitled persons.

Abstract
Goal programming model is being used as a tool for solving multi-objective linear
programming models. It is usually formulated as a convex optimization model of and so it is
easy to solve. However, it sometimes is not useful and/or possible to formulate objective
function as a function of convex optimization model. Then, the apparatus for solving
piecewise linear programming model can be used for solving such model. The article deals
with relationships between these models.
Key words: multi-objective goal programming model, piecewise linear programming model,
linear programming model, distance variable, non-linear constrain, condition of convexity
Abstrakt
Model cílového programování se často používá jako nástroj pro řešení modelů
vícekriteriteriálního programování. Tento model je obvykle formulován jako konvexní
optimalizační model, a proto je snadné nalézt jeho řešení. Někdy však není vhodné a/nebo
možné formulovat cílovou funkci jako funkci konvexního optimalizačního modelu. Potom je
vhodné použít pro řešení takového modelu aparátu po částech lineárního programování.
Článek se zabývá vztahem obou těchto modelů.
Klíčová slova: model vícekriteriálního cílového programování, model po částech lineárního
programování, model lineárního programování, odchylková proměnná, nelineární podmínka,
podmínka konvexnosti
Kontaktní adresa
Ing. Milan Houška, Ph.D., Ing. Martina Beránková, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta, katedra operační a systémové analýzy
Kamýcká 129, 16521 Praha 6
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Key words: time-limit for restitution, agricultural parcel, decision of constitutional court,
farmers, Land Fund of Czech Republic
Abstrakt
Příspěvek se snaží přiblížit problematiku tzv. restituční tečky dle novely zákona o půdě (zák.
č. 229/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů). Zaměřuje se na protiústavnost restituční tečky vůči
skupině oprávněných osob vymezené v nálezu ústavního soudu ČR č. 531/2005 Sb. obecně
jako postupníci pohledávek na vydání zemědělských pozemků. Autor se zabývá dalším
možným vývojem rozhodovací praxe ústavního soudu v této otázce vzhledem k diferenciaci
skupiny osob postupníků, na osoby jednající v souladu s účelem zákona o půdě, které
pohledávky na vydání zemědělského majetku získaly prokazatelně za účelem provozování
zemědělské výroby a dále na osoby, které využily ustanovení zákona o půdě ke spekulativním
účelům.
Klíčová slova: restituční tečka, zemědělský pozemek, nález ústavního soudu, zemědělci,
Pozemkový Fond České republiky
Kontaktní adresa
JUDr. Rudolf Hrubý
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, katedra práva
Studentská 13, 37005 České Budějovice
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PODÍL ZEMĚDĚLSTVÍ NA EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI REGIONŮ ČESKÉ
REPUBLIKY
THE ROLE OF AGRICULTURE ON THE ECONOMIC PERFORMANCE OF THE
REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC
JÁNSKÝ, Jaroslav, ŽIVĚLOVÁ, Iva

RESTITUČNÍ TEČKA A OCHRANA DOBRÉ VÍRY V PLATNÝ PRÁVNÍ STAV
Abstract
TIME-LIMIT FOR RESTITUTION OF IMMOVABLE PROPERTY AND
PROTECTION OF BELIEF IN GOOD LAW
HRUBÝ, Rudolf

40

Between the regions of the Czech Republic there is an important and still more significant
difference in the level of economic performance. What has an important role in the economic
performance is the structure of business sphere. According to the region, the agriculture has
got a different role in the structure of business sphere. The aim of the paper is the analysis of
41

the impact of agriculture on the economic performance of the regions of the Czech Republic.
Economic efficiency is evaluated namely with the help of indicators describing the use of
agrarian land, employment in agriculture and gross value added generated in agriculture.

stochastická hraniční analýza. Výsledky ukazují na relativně vysokou hodnotu technické
efektivnosti (0,9). Volba technologií v současnosti dostupných významně ovlivňuje
dosaženou efektivnost.

Key words: region, economic performance, agriculture

Klíčová slova: technická efektivnost, stochastická hraniční analýza, zemědělství

Abstrakt
Mezi regiony České republiky dochází ke vzniku významných, dále se prohlubujících rozdílů
v míře ekonomické výkonnosti. Ekonomická výkonnost regionu je významně ovlivněna
strukturou podnikatelské sféry. Ve struktuře podnikatelské sféry má zemědělství v různých
regionech rozdílné postavení. Cílem příspěvku je analýza vývoje vlivu zemědělství na
ekonomickou výkonnost regionů České republiky. Ekonomická výkonnost je posuzována
zejména pomocí ukazatelů charakterizujících využití zemědělské půdy, zaměstnanosti
v zemědělství a hrubé přidané hodnoty vytvořené v zemědělství.
Klíčová slova: region, ekonomická výkonnost, zemědělství
Kontaktní adresa
Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta, ústav podnikové ekonomiky
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VLIV APLIKOVANÉ TECHNOLOGIE NA EFEKTIVNOST V SEKTORU VÝROBY
MLÉKA
THE EFFECT OF APPLIED TECHNOLOGY ON THE EFFICIENCY IN DAIRY
PRODUCTION
JELÍNEK, Ladislav
Abstract
The objective of the contribution is to empirically measure the efficiency of milk production
on corporate dairy farms and to identify the explanatory variables of the inefficiency.
A stochastic frontier model was used. The results show a relatively high level of technical
efficiency (around 0,9). The applied technology currently available influences significantly
technical efficiency.
Key words: technical efficiency, Stochastic Frontier Analysis, agriculture
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TEORETICKÉ PROBLÉMY ENDOGENNÍHO PŘÍSTUPU K REGIONÁLNÍMU
ROZVOJI
THEORETICAL PROBLEMS OF THE ENDOGENOUS APPROACH TO
REGIONAL DEVELOPMENT
JEŽEK, Jiří
Abstract
The paper deals with a summarization of up to the present theoretical knowledge about
endogenous regional development. It concentrates mainly on some open tasks like e.g. its
goals, and also the problems connected with an evaluation of local and regional development
initiatives.
Key words: local and regional development, regional iniciativies, regional politics
Abstrakt
Příspěvek shrnuje dosavadní teoretické poznatky o endogenním regionálním rozvoji.
Pozornost věnuje především některým otevřeným otázkám jako jsou jeho cíle, a také
problémům spojeným s evaluací místních a regionálních rozvojových iniciativ.
Klíčová slova: místní a regionální rozvoj, regionální iniciativy, regionální politika
Kontaktní adresa
Mgr. Jiří Ježek, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje
Univerzitní 8, 30614 Plzeň
jiri.jezek@fek.zcu.cz, 602510598

Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je změřit efektivnost výroby mléka u podniků právnických osob
a určit, které faktory vysvětlují rozdíly v neefektivnosti. K tomuto účelu je použita
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ANALÝZA REDISTRIBUČNÍCH EFEKTŮ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA
ÚROVNI KRAJŮ V ČR
THE ANALYSIS OF THE REDISTRIBUTION EFFECTS OF TAX ASSIGNMENT
ON THE REGIONAL LEVEL IN CR
JÍLEK, Milan
Abstract
The theory of fiscal decentralization works with two principal issues of tax assignment to
local governments, the issue of allocative efficiency and the issue of equity. The
contemporary discussion of the tax assignment system in CR emphasizes the issue of overall
tax revenue of local governments and the way of allocation of shared taxes, considering the
position of small size municipalities. This paper analyses the redistribution effects of tax
assignment in CR on the regional (NUTS 3) level.
Key words: fiscal decentralization, local government tax revenue, tax assignment,
interregional equity, JEL: H71
Abstrakt
Teorie fiskální decentralizace se zabývá rozpočtovým určením daní ze dvou základních
hledisek, z hlediska alokační efektivnosti a z hlediska redistribuce. V současné době probíhá
diskuse o rozpočtovém určení daní v ČR. Tato diskuse se v převážné míře soustředí na výši
sdílených daňových příjmů obcí a způsob jejich alokace z pohledu velikostních kategorií obcí.
Tento příspěvek definuje redistribuční efekty rozpočtového určení daní v ČR na úrovni
regionů NUTS 3 (krajů).
Klíčová slova: fiskální decentralizace, daňové příjmy územních rozpočtů, rozpočtové určení
daní, meziregionální rovnost
Kontaktní adresa
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PŘEDPOVĚDI SMĚRU VÝVOJE ČASOVÝCH ŘAD VYBRANÝCH
REGIONÁLNÍCH UKAZATELŮ
DIRECTIONAL FORECASTS OF TIME SERIES OF SELECTED REGIONAL
INDICATORS

Abstract
Traditional evaluation of forecasting models peformance is based on several model selection
criteria which provide information about the accuracy of forecasts. This paper has
a methodological character and describes the procedure that allows to evaluate the directional
accuracy of a forecast. This procedure is then applied to the set of real time series of selected
regional indicators.
Key words: time series, time series model, forecast, accuracy of forecast
Abstrakt
Tradiční hodnocení kvality předpovědních modelů časových řad je založeno na některých
selekčních kritériích, která poskytují informaci o přesnosti předpovědí. Daný příspěvek má
metodologický charakter a popisuje proceduru, která umožňuje hodnocení předpovědí
z hlediska vystižení směru vývoje časové řady. Uvedená procedura je potom použita na
souboru reálných časových řad vybraných regionálních ukazatelů.
Klíčová slova: časová řada, model časové řady, předpověď, přesnost předpovědi
Kontaktní adresa
Doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta, katedra statistiky
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VYUŽITÍ METOD ŘÍZENÍ KVALITY V LOGISTICE (VĚTŠINOU)
INTERNETOVÉHO OBCHODOVÁNÍ
USAGE OF METHODS FOR QUALITY MANAGEMENT IN LOGISTICS ECOMMERCE
KADLECOVÁ, Jana
Abstract
Methods for quality management used for the assesment of client's needs in commerce where
shipment is a part of the goods can be an improvement of both customer and seller's
satisfaction, if correctly set. On the other hand, the shipping company, provided it knows the
customer's needs, can better create its service scheme.
Key words: quality function deployment, logistics, e-commerce, shipping
Abstrakt

KÁBA, Bohumil
Využití metod řízení kvality pro stanovování zákaznických potřeb v obchodě využívajícím
přepravu jako nedílnou součást produktu může značně zlepšit oboustrannou spokojenost
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zákazníka i obchodníka, jsou-li navrženy a využity správně a cíleně. Na druhé straně dopravce
se při znalostí zákaznických potřeb může lépe orientovat při sestavování vlastní koncepce
služeb.
Klíčová slova: quality function deployment, logistika, internetový obchod, přeprava zboží
Kontaktní adresa
Ing. Jana Kadlecová
ČVUT v Praze
Fakulta dopravní, ústav dopravní techniky
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
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INVESTOVÁNÍ PŘES INTERNET
INTERNETBANKING INVESTMENT
KANTNEROVÁ, Liběna
Abstract
The spread of offer of internetbanking service by some banks in the Czech Republic was
improved by some banks in the offer of new investment service. After very active eBanka,
with the oldiest history of internetbanking, the offer to invest on internet net coming
nowadays from Česká spořitelna, Komerční banka and Raiffeisenbank too. Clients don´t need
to visit their bank, some of a.m. banks offer investment without necessity to have account
with them. EBanka offers the simplest access to the investment.

LOGISTICKÝ CONTROLLING – FENOMÉN DNEŠNÍCH LOGISTICKÝCH
METOD
LOGISTIC CONTROLLING – THE PHOENIX OF NEW LOGISTIC METHODS
KANTNEROVÁ, Liběna
Abstract
Logistic controlling is a means of solution for costs reduction and increasing of level of
customer service. The contribution describes two concrete examples from existing practice
and comments results of main failures, used by corporation management. The first example
describes failure of management in the process of transport cost reduction. The second one
shows failure of management underestimating the neccesity of right labour recruitment.
Key words: logistic controlling, costs, system solution
Abstrakt
Logistický controlling je prostředek řešení pro snižování nákladů a zvyšování úrovně služeb
zákazníkům. Příspěvek popisuje dva konkrétní příklady z praxe a komentuje výsledky v praxi
často uplatňovaných chybných rozhodnutí, kterých se dopouští firemní management. První
příklad se zabývá selháním managementu, který při jednostranném snižování dopravních
nákladů nebral ohled na doprovodné negativní důsledky. Druhý příklad popisuje selhání
managementu, který podcenil nutnost výběru správného personálu.
Klíčová slova: logistický controlling, náklady, systémové řešení
Kontaktní adresa
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Key words: investment, internetbanking, service
Abstrakt
Postupné rozšiřování nabídky služeb poskytovaných po internetu různými bankami v ČR bylo
obohaceno v poslední době i o možnost investování. Po velmi aktivní eBance, která začala
vůbec jako první s nabídkami internetového bankovnictví, přichází s nabídkou investování po
internetu i Česká spořitelna, Komerční banka a nově také Raiffeisenbank. Odpadají návštěvy
poboček těchto bank, některé z těchto bank nabízejí možnost investic i bez nutnosti otevřít si
u banky účet. Nejjednodušší přístup k investičním produktům nabízí eBanka.
Klíčová slova: investování, internetové bankovnictví, služby
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ANALYSIS OF SOCIAL PHENOMENA IN A SELECTED COUNTY OF POLAND
USING THE TREND FUNCTION
KARMOWSKA, Grażyna
Abstract
The work aims at an analysis of the social assistance in a selected county of Poland using
methods of the analysis of social phenomena dynamics. The Strategy of the Social Problems
Solution was presented with a particular consideration of unemployment. The study
comprised the period of three years 2004-2006. The most useful tool for the analysis were the
trend functions with the seasonal fluctuations. On such a basis the prognoses for the individual phenomena were estimated.
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Key words: social assistance, dynamics analysis, prognoses, trend functions
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EMPOWERING REGIONAL CENTERS THROUGH COMPULSORY
COOPERATION AGREEMENTS
KLOYBER, Elisabeth
Abstract

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU
ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES
KLÍMA, Jan, PALÁT, Milan
Abstract
The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males, females and total in
EU countries in the reference period 1994–2005. The rate of the long-term unemployment is
calculated as the proportion of persons unemployed in the long term (12 months and longer)
to the total number of economically active person in the age group of 15–64 years.
Development trends, methods of regression and correlation analysis and cluster analysis were
applied for the mathematical-statistical analysis of materials obtained from the Eurostat
database.
Key words: rate of the long-term unemployment, males, females, total, EU, statistical
methods
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na posouzení dlouhodobé nezaměstnanosti mužů, žen a celkem
v zemích EU ve vybraném referenční období let 1994 až 2005. Míra dlouhodobé
nezaměstnanosti je počítána jako podíl dlouhodobě nezaměstnaných (12 měsíců a déle) na
celkovém počtu ekonomicky aktivních osob ve věkové skupině 15–64 let. Pro matematickostatistickou analýzu předmětného materiálu získaného z databáze Eurostatu bylo použito
vývojových trendů, metod regresní a korelační analýzy a shlukové analýzy.
Klíčová slova: míra dlouhodobé nezaměstnanosti, muži, ženy, celkem, EU, statistické metody
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According to the central places concept, regional centers are economic, social and cultural
poles and vital components for providing and supporting surrounding rural areas. However,
many of these municipalities see themselves confronted with loss of residents and
depreciation of purchasing power, latter in large part due to increasing competition with largearea retail agglomerations on the outskirts of major cities. Often this leads to an incapability
of maintaining their functionality. This article gives an account of the situation of regional
centers in Lower Austria and introduces the emergent Business Improvement District (BID)
concept, commonly used in economic downtown revitalisation, as a possible framework for
future small-town-development. The BID model is constituted as a public-private-partnership
between municipalities and local property owners and/or traders and based on self-taxation
and compulsory agreements. Therefore it provides various innovations in relation to currently
used models, like a solid financial basis while an appointed planning horizon, self reliance
and identification to name but a few. This paper discusses advantages and disadvantages of
Business Improvement Districts and points out factors for a possible implementation in
holistic small-town development.
Key words: regional development, retail, public-private-partnership, Business Improvement
Districts, urban development
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SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÁ EXPONOVANOST OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
SOCIOGEGRAPHICAL EXPOSITION OF COMMUNITIES IN THE
SOUTHBOHEMIAN REGION
KLUFOVÁ, Renata
Abstract
The aim of the paper is to represent a social geographic exposition of communities in the
South bohemian region. The exposition is perceived as a synthetic characteristic, which
enables to identify core and peripheral areas in the study region. These areas play an
important role in the study of the social geographic potential of the region.
Key words: exposition, GIS, core and peripheral areas, regional potential
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Abstrakt
Cílem příspěvku je postižení sociálně geografické exponovanosti obcí v rámci Jihočeského
kraje. Exponovanost je zde chápána jako syntetická charakteristika, která umožňuje v rámci
studovaného regionu identifikovat periferní a jádrové oblasti, jež hrají významnou roli při
studiu sociálně geografického potenciálu regionu.
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Klíčová slova: exponovanost, GIS, jádrové a periferní oblasti, regionální potenciál
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MOŽNOSTI PREDIKCE RŮSTU HODNOTY VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
THE PREDICTION POSSIBILITIES OF GROUTH EQUITY VALUE OF
AGRICULTURAL FIRMS
KOPTA, Daniel

ÚLOHA INOVACÍ V EKONOMICE

Abstract

ROLE OF INNOVATIONS IN ECONOMY

This paper presents the possibilities of predicting the future growth of equity capital rate by
means of financial analysis indicators. The survey has shown restricted predicative efficiency
of traditional methods based on linear regression. There are several causes of this situation.
A number of financial indicators is in correlation with the future development of the
enterprise but their relation is non-linear or it is overbalanced by another parameter. Activity
ratios are typical representatives of this situation. The development of activity ratios stands
better with the scope of production than with the economic efficiency of the enterprise. Debt
ratio is the example of non-linear relation when paradoxically, the worsening of economical
situation decreases the indebtedness (because of the lowered availability of bank loans). In
this case, non-linear regression gives better outcomes of predicting. Extreme values of
observed indicators and analysed profitability are another cause of unsatisfactory outcomes of
prediction. These extremes make quantifying the degree of the dependence more difficult.
Using Spearman correlation coefficient is the solution of this problem.

KOPECKÁ, Lenka
Abstract
The article is interested in conceptions of innovations in economic sciences. It analyses views
of J. Schumpeter and next economists about importance and behaviour of innovations.
Economist Schumpeter made innovations the central category of his theory of economic
dynamics and cycles. His concept contents supply oriented innovations. J. Schmookler
analyses demand oriented innovations. Innovation policy and shape national innovation
system is essential target of government economic growth policy.
Key words: innovations, technology, economic growth, competitiveness, technological
progress, innovation policy

Key words: agricultural enterprise, financial analysis, financial health, equity value

Abstrakt

Abstrakt

Předložený příspěvek se zabývá pojetím inovací v ekonomických vědách. Analyzuje názory
J. Schumpetera a dalších ekonomů na význam a chování inovací. Ekonom Schumpeter pojal
inovace klíčovou kategorií své teorie hospodářské dynamiky a cyklu. Jeho pojetí obsahuje
nabídkově orientované inovace. J. Schmookler pojímá inovace jako poptávkově orientované.
Inovační politika a formování národního inovačního systému je relevantním cílem
hospodářské prorůstové politiky vlády.

V předloženém článku jsou prezentovány možnosti predikce budoucího růstu hodnoty
vlastního kapitálu firmy pomocí ukazatelů finanční analýzy. Z šetření vyplývá omezená
vypovídací schopnost tradičních postupů založených na lineární regresy. Příčin tohoto stavu
je více. Řada finančních ukazatelů zemědělských podniků sice vykazuje korelaci s budoucím
vývojem firmy, ale závislost je nelineární, nebo je převážená jiným faktorem. Typickým
zástupcem jsou ukazatele aktivity. Jejich vývoj odpovídá spíše výrobnímu zaměření
příslušného podniku, než jeho ekonomické úspěšnosti. Příkladem nelineární závislosti mohou
být ukazatele zadluženosti, která se u části podniků ze zhoršující ekonomickou situací
zadluženost paradoxně snižuje (vzhledem k obtížné přístupnosti k bankovním úvěrům).
Lepších výsledků predikce lze v tomto případě docílit pomocí nelineární regrese. Dalším
z důvodů neuspokojujících výsledků predikce jsou časté extrémní hodnoty sledovaných

Klíčová slova: inovace, technologie, ekonomický růst, konkurenceschopnost, technický
pokrok, inovační politika
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ukazatelů i analyzované rentability. Tyto extrémy ztěžují kvantifikovat stupeň závislosti.
Řešením je použití Spearmanova korelačního koeficientu.

PROBLÉM OPOUŠTĚNÍ EKOLOGICKÉHO SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ
PROBLEM OF LEAVING OF ORGANIC SYSTEM AGRICULTURE

Klíčová slova: finanční analýza, finanční zdraví, zemědělský podnik, hodnota vlastního
kapitálu
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KOUŘILOVÁ, Jindřiška, MALÁ, Lenka
Abstract

FRENČÍZA, POTENCIONÁLNÍ RIZIKO Z PODCENĚNÍ EKONOMICKÝCH
ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
FRANCHISING, POTENTIAL RISK OWING TO ECONOMIC KNOWLEDGE AND
SKILLS UNDERESTIMATING

The tendency of the landscape and its components conservation, including water sources,
further relative healthier foodstuff, animals welfare, the relative surplus production reduction,
leads to enlarge of organic farming. Expended costs on its supports as well as explicit
financial and psychic stress edgewise farmer remains without utility as far as these farmers
return again to conventional way of the farming. For this decision they have a lot of reasons.
The most of them are the control institution behavior and always higher financial costs,
payments, administrative demanding. Our results go out meanwhile out of base two-year term
and the available file of entrepreneurial subjects. It appears a need to perform further analyses
and to consider the measures system for the situation improvement.
Key words: leaving of organic agriculture, countryside conservation, LFA
Abstrakt

KOUŘILOVÁ, Jindřiška, ČERMÁKOVÁ, Hana
Abstract
Franchising called like partnership for profit, disposes of much benefits and at the same time
disadvantages how for the both partners. They can in consequence of less experience,
excessive optimism and self assured, underestimate different decisive fields including the
knowledge of economic book-keeping and tax range. This contribution deals with risk
moment especially in such course.
Key words: franchizing, economic aspects of franchizing, risks of franchizing
Abstrakt
Frenčíza, nazývaná jako parnership for profit, má mnoho výhod i nevýhod jak pro frenčízory,
tak frenčízanty. Ti mohou v důsledku menší zkušenosti, přílišného optimismu a sebedůvěry
podcenit různá rozhodující pole, vč. znalostí ekonomického, účetního a daňového zázemí.
Příspěvek se zabývá rizikovými momenty zejména v tomto směru.
Klíčová slova: frenčízing, ekonomické aspekty frenčízingu, rizika frenšízingu
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Tendence ochrany krajiny, zvláště pak vyšší nadmořské výšky, jejích složek včetně vodních
zdrojů, zdravější potraviny, welfare zvířat, ale i omezování relativní nadprodukce, vede
k rozvoji ekologizace zemědělství. Vynaložené náklady na jeho podporu, jakož i určitá
finanční a psychická zátěž ze stran farmářů zůstává bez užitku, pokud ti se vrátí opět ke
konvenčnímu způsobu hospodaření či dokonce odcházejí mimo odvětví. Pro toto rozhodnutí
mají řadu důvodů, nejfrekventovanějšími jsou mimo finančních důvodů i chování kontrolních
institucí a narůstající finanční náročnost poplatků, dále pak administrativní náročnost.
Výsledky vycházejí zatím z báze dvouletého období a dosažitelného souboru podnikatelských
subjektů. Jeví se potřeba provést bližší analýzu důvodů a tendencí, uvážit systémová opatření
na změnu situace.
Klíčová slova: opouštění ekologického zemědělství, ochrana krajiny, LFA
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POTENCIÁL UPLATNĚNÍ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V REGIONU
THE POTENTIAL APPLY OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE REGION
KOUŘILOVÁ, Jindřiška, PŠENČÍK, Jiří

53

Abstract
The region development has been conditioned by bindings: economic, social and ecological
conditions, in their interaction. Ecological dimension obtaining meaning especially in higher
regions with significant potential utilize in the future; whereby is given the opportunity for
organic agriculture. Contribution deals with aspects as from area economics, economies,
social point of view influencing decision about organic farming in a concrete territory.

communication not connected with management of innovation creation but instead with
management of employer – employee relations in the process of providing the organization
with needed workforce.
Key words: new economics, creation of innovations, human capital, human resources,
management of human resources, management of personnel
Abstrakt

Key words: region, organic agriculture, LFA
Abstrakt
Rozvoj regionu je podmíněn vazbou ekonomických, sociálních a ekologických podmínek,
navzájem se prolínajících. Ekologická dimenze získává význam zejména ve vyšších oblastech
s významným potenciálem využití v budoucnosti, čímž dostává příležitost i ekologizace
zemědělství. Příspěvek se zabývá aspekty počínaje oblastí ekonomie, ekonomiky, sociálními
hledisky, ovlivňujícími rozhodnutí o způsobu hospodaření v konkrétním území.

V príspevku sa analyzujú teoretické a praktické súvislosti procesu riadenia tvorby inovácií
a koncepcia riadenia ľudských zdrojov, obsahová náplň týchto pojmov vo vedeckej
a odbornej komunikácie a ich pôvodný zmysel, ktorý tieto pojmy nadobúdali v procese ich
vzniku a rozvoja v praxi západoeurópskeho manažmentu. Na základe tejto analýzy sa
zdôvodňujú príčiny neadekvátnej interpretácie procesov riadenia tvorby inovácií a koncepciou
riadenie ľudských zdrojov, sa odpovedá na otázku, čim bol podmienený vznik tejto
koncepcie, prečo pojmy ľudské zdroje, riadenie ľudských zdrojov a pod. vo vedeckej
a odbornej komunikácie sa spájajú nie s riadením procesu inovácií, a s riadením personálnych
a zamestnaneckých vzťahov v procese zabezpečenia organizácie potrebnou pracovnou silou.

Klíčová slova: region, ekologické zemědělství, LFA
Klíčová slova: nová ekonomika, tvorba inovácií, ľudský kapitál, riadenie ľudských zdrojov,
personálny manažment
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ROZDÍLY VE FINANČNÍ SITUACI PODNIKŮ
RIADENIE INOVACIÍ A KONCEPCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

THE DIFFERENCES IN THE FINANCIAL SITUATION OF ENTERPRISES

MANAGEMENT OF INNOVATIONS AND CONCEPTION OF MANAGEMENT OF
HUMAN RESOURCES

KREJČÍŘOVÁ, Miroslava
Abstract

KRATOCHVÍL, Oldřich, VOJTOVIČ, Sergej
Abstract
This paper deals with theoretical and practical connections of processes of management of
innovation creation and conception of management of human resources, the meaning of these
terms in scientific and professional communication and their original sense which were these
terms getting during the processes of their creation and development in practical Western
management. This analysis serves as the basis for explaining the causes for inadequate
interpretation of processes of management of innovation creation and concepts of
management of human resources and answers the question what is this caused by, why are the
terms human resources, management of human resources etc. in scientific and professional
54

This contribution deals about the differences in the financial situation of the enterprises
farming in the LFA areas of the region NUTS II South-East. It compares the trading income
the amount of accepted allocations, the production of rentability and the financial situation of
the investigated agricultural enterprises.
Key words: agricultual enterprises, financial situation, insolvency, private and foreign capital
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá rozdíly ve finanční situaci zemědělských podniků, které hospodaří v LFA
oblastech regionu NUTS II Jihovýchod. Porovnává výsledek hospodaření, výši přijatých
dotací, rentabilitu výroby a finanční situaci zkoumaných zemědělských podniků.
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LEADER V OBLASTI ROZVOJE ČESKÉHO VENKOVA
LEADER IN CZECH RURAL DEVELOPMENT
KROUPOVÁ Zdeňka, ČERVENÁ Gabriela
Abstract

PODNIKOVÁ KULTURA V NÁVAZNOSTI NA MIKRO-, MEZO- A
MAKROPROSTOR
CORPORATE CULTURE IN CONSECQUENCE WITH MICRO-, MEZZO- AND
MACROSPHERE
KRNINSKÁ, Růžena

The initiative LEADER is the successful method of rural development which has been applied
in the EU since 1991. The LEADER target is decentralized rural development support
directed by local subjects, so called local action group. The Czech Republic has been
preparing for this method since 2004, when some support programmes using LEADER
principles came into force. This article is focused on LEADER method evaluation in the
Czech Republic. It presents the strength and weakness and adumbrates recommendation for
the budget period 2007-2013.

Abstract
Key words: leader, local action group, rural development, the Czech Republic.
The knowledge economy is connected with learning organisations and with development of
human capital, which is decisive in global competition. Companies enter into process of
creating the corporate culture, take care of constant improvement their employees
(microsphere). Long-term perspektive of the company increases in connection to corporate
culture focused on the region (mezzosphere) end global trends (macrosphere).
Key words: corporate culture, micro-, mezzo- and macrosphere, knowledge economy,
„learning" organization
Abstrakt
Znalostní ekonomika je spjata s učícími se organizacemi a s rozvojem lidského kapitálu, který
se stává rozhodujícím v globální konkurenci. Firmy vstupují do procesu vytváření podnikové
kultury, pečující o neustálé zdokonalování znalostí svých zaměstnanců (mikroprostor).
Dlouhodobá perspektiva firmy stoupá s vazbou podnikové kultury na region (mezoprostor) a
globální trendy (makroprostor).
Klíčová slova: podniková kultura, mikro-, mezo a makroprostor, znalostní ekonomika, „učící
se" organizace
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Abstrakt
Iniciativa LEADER je úspěšnou metodou rozvoje venkova, aplikovanou v Evropské unii od
roku 1991. Její základní myšlenkou je podpora decentralizovaného rozvoje venkova, řízeného
místními aktéry, tzv. místními akčními skupinami. Česká republika se na využití této metody
připravuje od r. 2004, kdy vešlo v platnost několik dotačních programů uplatňujících principy
iniciativy LEADER. Příspěvek se zabývá hodnocením této metody v České republice, ukazuje
její silné i slabé stránky a nastiňuje doporučení pro programové období 2007-2013.
Klíčová slova: leader, místní akční skupina, rozvoj venkova, Česká republika.
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NÁVRH PROGRAMU REGIONÁLNÍ PODPORY INOVATIVNÍHO ROZVOJE A
VÝZKUMU PRO MSP V SUBSEKTORECH EKOLOGICKY ŠETRNÝCH
TECHNOLOGIÍ, OBNOVITELNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A
MALOTECHNOLOGIÍ SPOJENÝCH S ROZVOJEM VENKOVA, S CÍLEM
POSÍLENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI
PROGRAM FOR REGIONAL SUPPORT OF RESEARCH BASED INNOVATIVE
SMES DEVELOPMENT IN THE SUBSECTORS OF EST AND
MALOTECHNOLOGIES ASSOCIATED WITH RURAL AND SMALL INDUSTRY
DEVELOPMENT TO STRENGTHEN THEIR COMPETITIVENESS
KROUŽEK, Jan
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PŘÍSPĚVEK NĚKTERÝCH ODVĚTVÍ K TVORBĚ PŘIDANÉ HODNOTY
REGIONU
CONTRIBUTION OF SOME BRANCHES TO CREATION OF REGIONAL VALUE
ADDED

Abstract
KRUTINA, Václav, FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana
The paper describes a proposal of a comprehensive modular Programme of 3 subprogrammes
and 16 projects for the support of technology transfer research results in the subsector of
environmental sound technologies, energy renewable resources, and agrobased small scale
advanced non-waste technologies, exploitaiting agricultural production for non-agricultural
purposes, based on the tentatively agreed upon interregional network of selected regions in
CR, SR, HU and Austria. The programme was also positively discussed with DG Enterprise
in Brussels. The proposal has been designed on a modular basis with the possibility to
exchange regional results achieved in order to minimize redundancy and effectively utilize
both EU and regional cost sharing budget. One of the key features of the proposal is close
association of academic research with the banking sector to secure sustainable and
competitive SME development. In the conclusion of the paper, the detailed proposal for
further programme application and customizing is provided.
Key words: regional development, innovative SMEs, technology transfer, environmental
sound technologies, EU inter-regional programmes, modular projects, regional
competitiveness

Abstract
The growing focus for regions is oriented also on the regional economy. In doing so the
economical grade of the region, like the heterogenous unit, is to be observed, for example in
the connection of the structure of the branches the region. Performance of region is to be
observed in the context of the contribution of the single branches the economical activity to
the creation of that value-added.
Key words: region, value added, branches
Abstrakt
Rostoucí zájem o regiony je mimo jiné orientován také na oblast regionální ekonomiky.
Přitom ekonomickou úroveň regionu, jakožto heterogenního celku, lze zkoumat např. ve
vazbě na odvětvovou strukturu regionu. Výkonnost regionu tak lze sledovat v kontextu
přínosu jednotlivých odvětví ekonomické činnosti k tvorbě přidané hodnoty regionu.

Abstrakt
Klíčová slova: region, přidaná hodnota, odvětví
V příspěvku se podává návrh modulárního programu regionální podpory inovativního rozvoje
MSP na základě souboru 6 podprogramů a 18 projektů, které mohou být s výhodou řešeny
a financovány na inter-regionální úrovni EU s možností příhraniční spolupráce. Jednotlivé
programy propojují hlavní rozvojové aspekty regionální konkurenceschopnosti MSP,
konkrétně inovaci a podporu aplikačního výzkumu, adaptaci moderních technologií, rozvoj
podnikatelského plánování, financování a marketing, manažerské kapacity a systémy řízení
jakosti a informační a komunikační kapacity a služby. Závěrem příspěvku se podává návrh
požadavků na další postup rozpracování programu a jednotlivých projektů, včetně
konkretizace finančních nároků, realizačních výstupů a hlavních aktivit jednotlivých projektů,
které jsou nutné pro zabezpečení programu.
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ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH NÁKLADŮ V ZÁVISLOSTI NA NEDOSTATKU
ZAMĚSTNANCŮ
INCREASE OF LABOUR COST DEPENDING ON ABSENCE OF EMPLOYEES
KUBÍČEK, Roman
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Abstract
This article is oriented on comparison and analysis of decreasing unemployment in the district
Prachatice. This trend influences the offer of employees for Vishay electronic ltd. Company
Prachatice, increases labour costs and production shortages. Further the possibilities of
employee´s motivation, arrangement of corrective action to decrease the fluctuation and the
changes in company´s personal policy were discussed.
Key words: unemployment, employees, fluctuation, personal policy
Abstrakt
Článek je zaměřen na porovnání a zhodnocení vývoje poklesu nezaměstnanosti v okrese
Prachatice. Tento trend ovlivňuje nabídku zaměstnanců pro firmu Vishay electronic s.r.o
Prachatice, růst mzdových nákladů a výpadky ve výrobě. Dále byly zhodnoceny možnosti
motivace zaměstnanců, opatření ke snížení fluktuace a změny personální politiky firmy.
Klíčová slova: nezaměstnanost, zaměstnanci, fluktuace, personální politika
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METODY PRO ŘEŠENÍ TRASOVACÍHO PROBLÉMU
METHODS FOR SOLVING THE VEHICLE ROUTING PROBLEM
KUČERA, Petr
Abstract
The traveling salesman problem (TSP) belongs to the NP-hard problems. It means that there
exist no methods, which would be able to compute its theoretical optimum efficiently. Thus
there exist a lot of heuristics (approximation methods), which give only approximate solutions
but considered to be economic optima. Vehicle routing problems (VRP) are related to the
TSP. They describe situations when it is not possible to carry out the transportation using one
cyclic route (e.g. because of capacity or time reasons) and so it is necessary to create more
than one such route. The reasons why this situation happens can be different. Therefore,
single instances of the VRP are very different, too, and so researchers are much less
concentrated on the VRP than on the TSP. In this contribution selected methods for the TSP
are reviewed according to the possibility and suitability of their modification for the VRP.
Some test results of several methods created in such a way are added.
Key words: vehicle routing problem, heuristics (approximation methods)
Abstrakt

FACTORS DIFFERENTIATING DEVELOPMENT OF ECONOMIC SUBJECTS IN
RURAL AREAS
KUCZEK, Leszek
Abstract
In the article attention is focused on a local approach to rural development. The Author
presented socio-economic conditions of this development and administrative-social barriers to
it. Particular attention was paid to agriculture in rural areas and their multifunctional
development.
Key words: entrepreneurship, local development, regions, self-governance

Okružní dopravní problém (problém obchodního cestujícího, ODP) patří mezi tzv. NP-těžké
problémy. To znamená, že pro jeho řešení neexistuje metoda, která by vypočetla jeho přesné
teoretické optimum. Proto existuje mnoho aproximačních metod a heuristik, které dávají jen
přibližná řešení ODP, ovšem považovaná za ekonomická optima. Příbuznými úlohami jsou
tzv. trasovací problémy (vehicle routing problems). Popisují situace, kdy nelze přepravu
provést pomocí jednoho okruhu (např. z kapacitních či časových důvodů), a tak je třeba
vytvořit více okruhů. Z centrálního stanoviště musí vyjet více než jedno vozidlo (případně
musí jedno vozidlo absolvovat více jízd) a ostatní místa či stanoviště (dodavatelé,
spotřebitelé) musí být vhodně rozděleni do skupin, z nichž každá bude obsloužena při jedné
jízdě. Důvody, proč nelze transport provést jedním okruhem, a omezení, která to zapříčiňují,
mohou být rozmanité. Jednotlivé instance těchto víceokruhových problémů se tedy navzájem
od sebe velmi liší, a proto je jejich výzkumu věnována podstatně menší pozornost než ODP.
V tomto příspěvku jsou vybrané metody pro ODP posuzovány z hlediska možnosti
a vhodnosti jejich modifikace pro víceokruhové problémy. Jsou doplněny i výsledky testů
některých takto vytvořených metod.
Klíčová slova: trasovací problém, aproximační (heuristické) metody

60

61

Kontaktní adresa
RNDr. Petr Kučera
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta, katedra operační a systémové analýzy
Kamýcká 139, 165 21 Praha
kucera@pef.czu.cz, 224 382 351

ŘÍZENÍ A STRATEGIE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Abstract
The valuation of assets and correct capture depreciations is activity having an impact on the
amount of the reported assets and economic result process. The report deals with the issue of
depreciation of the tangible fixed assets. Some of methods determination of depreciations is
preseted. Attention has also been devoted to the new access to determination rates
depreciation on the base of the mathematical model of the investment process.
Key words: depreciation of the tangible fixed assets, revenue, cost, model of investment
process

MANAGEMENT AND STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Abstrakt

LEŠTINA, Jan

Oceňování aktiv a správné účetní zachycení odpisů představuje činnost, která ovlivňuje výši
vykázaného majetku a průběh účetního výsledku hospodaření. Příspěvek se zabývá především
otázkou odpisů hmotného dlouhodobého majetku. Příspěvek uvádí některé ze způsobů
stanovení odpisů. Pozornost je věnována zejména novému přístupu ke stanovení odpisových
sazeb na základě matematického modelu investičního procesu.

Abstract
The paper deals with the role of management of agricultural enterprises during their strategy
creation. Critical aspects in building prosperous enterprises are in the inside – outside area of
the eterprise environment. the key factors have an influence on management and they also
influence strategy creation. They are the size of the enterprise, area condition, degree of
bureaucracy, degree of specialization and relation between property owenership and
enterprise management.
Key words: management, strategy, agricultural enterprise, key factors
Abstrakt
Příspěvek se zabývá úlohou managementu zemědělských podniků při tvorbě jejich strategie.
Kritické momenty v budování úspěšného podniku jsou v oblasti vnitřního i vnějšího prostředí
podniku. Klíčové faktory ovlivňují management a působí na utváření strategie. Jsou jimi
velikost podniku, stanovišťní podmínky, stupeň specializace, stupeň byrokracie a vztah mezi
vlastnictvím majetku a managementem podniku.
Klíčová slova: management, strategie, zemědělský podnik, klíčové faktory
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PROGRAMY A DOTACE PRO EKOZEMĚDĚLCE V PODHORSKÝCH A
HORSKÝCH OBLASTECH
PROGRAMMES AND SUBSIDIES IN ORGANIC AGRICULTURE IN THE
MOUNTAINS AND FOOTHILL AREAS
MALÁ, Lenka
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Abstract

PRAVDIVÉ A POCTIVÉ ODPISY
FAIR AND TRUE DEPRECIATION

Land area register for ecological agriculture in the Czech Republic covers 6,61 % of the
agricultural soil fund. Ecological farms are situated unevenly; the greatest representation have
mountain and foothill areas. By one of instrument of organic agriculture support is state
subsidy policy. This contribution concentrates on provided subsidies to ecological farmers,
who work in mountain and foothill areas, in the agroenvironmental programmes, that was
a part of programme Horizontal Rural Development Plan.
Key words: agricultural programmes, organic agriculture, ecological agriculture, subsidies,
mountain and foothill areas

MÁČE, Miroslav
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Abstrakt
Výměra půdy zařazená v ekologickém zemědělství v České republice zaujímá 6,61 %
zemědělského půdního fondu. Ekofarmy jsou rozmístěny nerovnoměrně; největší zastoupení
mají horské a podhorské oblasti. Jedním z nástrojů podpory rozvoje ekologického systému
hospodaření zemědělství je dotační politika státu. Tento příspěvek se zaměřuje na poskytnuté
dotace ekozemědělcům, obhospodařujících farmy v podhorských a horských oblastech,
v rámci agroenvironmentálních programů, které byly součástí programu Horizontální plán
rozvoje venkova.
Klíčová slova: programy pro zemědělství, ekologické zemědělství, dotace, podhorské
a horské oblasti
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STANOVENÍ NETTO HODNOTY PODNIKU JAKO NÁSTROJ STRATEGICKÉHO
ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
DETERMINING THE NET VALUE OF A COMPANY AS A TOOL FOR
STRATEGIC DECISION MAKING AND MANAGEMENT
MIKLOŠOVÁ, Jana

Key words: shareholder value, stakeholder, equity value, discounted cash flow method, entity
and equity approach, weighted average cost of capital, cost of equity, EVA method, strategy
analysis, opportunities, risks, weaknesses, strengths
Abstrakt
Příspěvek mapuje a zdůrazňuje význam orientace podnikového řízení na hodnotu vlastního
kapitálu, tzv. shareholder value. Podniky by v tržním hospodářství měly dělat to, že se svá
rozhodnutí budou orientovat podle tržní hodnoty vlastního kapitálu, shareholder value, aby
zajistily tu nejlepší alokaci kapitálu v rámci národního hospodářství. Shareholder value slouží
jako důkaz toho, že jediným cílem společnosti nejsou pouze zájmy vlastníka jako takového,
ale i zájmy jiných zájmových skupin tzv. stakeholderů. Zohlednění zájmů dalších skupin
(zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků, bank, atd.) je v podnikovém systému řešeno
prostřednictvím smluvních a jiných vztahů a jsou také chráněny právním řádem. Tedy úsilí
managementu podniku by mělo orientovat svá rozhodnutí na cíle vlastníků, maximalizaci
shareholder value, maximalizaci hodnoty společnosti připadající na vlastníky. Koncept
shareholder value je úzce spojen s investičními propočty, přičemž předmětem hodnocení
nejsou jednotlivé investice, ale strategie podniku nebo podnik jako celek. S ohledem k účelu
ocenění společnosti je vhodné použít metodu diskontovaných peněžních toků nebo metodu
ekonomické přidané hodnoty. Hodnota vlastního kapitálu je ovlivňována očekávanými
peněžními toky a sazbou kapitálových nákladů. Za důležitou součást procesu stanovení
hodnoty podniku je považována strategická analýza, která ve své podstatě vymezuje rámec
výnosového potenciálu oceňovaného podniku, vypovídá o věrohodnosti výsledného ocenění
a vymezuje rovněž rámec pro postavení finančního plánu, z kterého se odvíjí samotné určení
hodnoty podniku resp. hodnoty vlastního kapitálu. Velmi důležitou součástí je odhalení rizik
a jejich zohlednění při určení míry pro diskontování budoucích peněžních toků.
Klíčová slova: shareholder value, stakeholder, hodnota vlastního kapitálu, metoda
diskontovaných peněžních toků, přístup entity a equity, vážené průměrné náklady na kapitál,
náklady vlastního kapitálu, metoda EVA, strategická analýza, příležitosti, rizika, slabé a silné

Abstract
The paper describes and stresses the importance of corporate management orientation on
equity value, so called shareholder value. Decisions of companies in the system of market
economy should reflect market value of equity, shareholder value, in order to secure the best
allocation of capital within the national economy. Shareholder value serves as a proof that the
company's targets do not only reflect the interests of the owner but also the interests of other
interest groups, so called stakeholders. Interests of other groups (employees, suppliers,
customers, etc.) are handled in the corporate system by contractual and similar relations and
they are also protected by the law. Therefore the decisions of the management should focus
on interests of the owners, shareholder value maximization and maximization of the company
value attributed to the owners. The shareholder value concept is closely related to investment
appraisal while not individual investments but corporate strategy or the company as a whole is
appraised. Equity capital is influenced by assumed cash flows and rate of capital costs.
Strategy analysis is considered important in the process of determining the company value. It
sets a framework for revenue potential of the company valued, provides information on the
validity of the resulting evaluation and defines the position of the financial plan on which the
determining of the company or equity value is based. Discovering risks and their
consideration when determining the rate for discounting future cash flows is a crucial part of
the process.
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MODELING POLICY CHANGES WITH CGE MODEL FOR OPEN ECONOMY OF
SLOVAKIA
MODELOVANIE HOSPODÁRSKO-POLITICKÝCH ZMIEN POMOCOU CGE
MODELU SLOVENSKA
MIŤKOVÁ, Veronika, MLYNAROVIČ, Vladimír
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Abstract
Abstrakt
In the computable general equilibrium model presented in the paper we are modeling the open
economy of Slovak republic. The data base of the model is a social accounting matrix created
and adapted solely for purposes of this model. The model concerns on the open economy with
the sector of government. The exchange rate is modeled as flexible with fixed foreign savings.
The model concerns to the automotive sector and the goal is to analyze the impacts of changes
in policy making.
Key words: CGE model, open economy, automotive, Slovak republic
Abstrakt
V CGE modeli prezentovanom v tejto práci modelujeme otvorenú ekonomiku Slovenska.
Údajovú základňu tvorí matica spoločenského účtovníctva vytvorená a prispôsobená výlučne
na účely používania v tomto modeli. Model sa zaoberá otvorenou ekonomikou so sektorom
vlády, výmenný kurz je modelovaný ako flexibilný, pričom zahraničné úspory sú fixované na
danej úrovni. Pomocou modelu skúmame automobilový sektor, pričom cieľom je analyzovať
dopad hospodársko-politických zmien, tzv. šokov v ekonomike.

Příspěvek sumarizuje výsledky výzkumu venkovských brownfields (bývalých škol, kulturních
domů a prodejen Spotřebního družstva Jednota) na Jindřichohradecku, vč. nastínění možností
jejich financování.
Klíčová slova: brownfields, venkov, výzkum, financování
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ZMĚNY VENKOVA V SUBURBÁNNÍCH OBLASTECH

Klíčová slova: CGE model, otvorená ekonomika, automobilový sektor, Slovenská republika

CHANGES IN THE RURAL SPACE IN SUBURBAN AREAS
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NAVRÁTIL, Josef, KALLABOVÁ, Eva, MARTINÁT, Stanislav

K PROBLEMATICE VENKOVSKÝCH BROWNFIELDS NA
JINDŘICHOHRADECKU
PROBLEMS OF RURAL BROWNFIELDS IN THE JINDŘICHŮV HRADEC
REGION
MUSIL, Martin, SEDLÁKOVÁ, Jaroslava, NOVOTNÁ, Eliška, NOVÝ Jan
Abstract
The paper summarizes results of the rural brownfields research in the Jindřichův Hradec
region, incl. some possibilities of brownfields funding.
Key words: brownfields, country, research, funding
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Abstract
Rural areas are respected, important, particular and structured component of the European
Union. The aim of our contribution is to analyze the changes in rural space within city regions
after 1990, especially the changes in agriculture, landscape a society. The development of
these close related shifts bear relation to economical and social development of each urban
centre. The interaction between the urban centre and its surrounding rural area is influenced
among others by its centrality. The issues occurred in suburbs differ from those in traditional
rural areas (depopulation, ageing of population, unemployment etc). The traditional spatial
organization is ruined simultaneously as economical and social changes spread through
suburb areas (non-agricultural use of the land, emergence of residential and business districts,
search for new cultural identity etc.). The unusual methodical approach of our contribution
reveals indirect impacts on traditional organization of rural societies and transformation of
suburb environment.
Key words: rural space, suburban areas, landscape changes, identity, agriculture
transformation
Abstrakt
Venkov je respektovaná majoritní specifická a vnitřně diferencovaná součást Evropské unie.
Cílem příspěvku je analyzovat proměny rurálního prostoru v zázemí měst po roce 1990 na
příkladě změn v zemědělství, krajině a společnosti. Dynamika těchto navzájem provázaných
oblastí úzce souvisí s ekonomickým a sociálním rozvojem daného urbánního centra, intenzita
ovlivnění venkovského prostoru v zázemí měst hierarchicky vzrůstá s jeho funkční velikostí.
Rurální zázemí suburbií se potýká s odlišnými problémy, než jaké známe z klasického
67

venkovského prostoru (vylidňování, stárnutí populace, vysoká nezaměstnanost atd.). Paralelně
se socio-ekonomickými změnami zde dochází k deformaci tradiční organizace prostoru (tlak
na využití zemědělské půdy pro jiné účely, vznik rezidenčních a komerčních suburbií, hledání
nové kulturní identity, vznik potenciálních konfliktů vázaných na suburbanizaci, atd.). Méně
obvyklý metodický postup o komplexní pohled na ovlivnění rurálního prostoru odhaluje
i nepřímé dopady na fungování tradičních venkovských komunit a celkovou proměnu
prostředí v suburbánních oblastech.

(zjednodušeně) jako schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku efektivním
použitím investovaného kapitálu. S vyšším využíváním cizího kapitálu (tj. s rostoucí
zadlužeností) podnik disponuje větším objemem celkového kapitálu, finanční páka je vyšší,
ale zároveň se zvyšuje i finanční riziko. Předložená stať se zabývá hodnocením rentability
438 podniků provozující svoji činnost na území Jihočeského kraje v letech 2001 –
2005 v návaznosti na jejich zadluženost.
Klíčová slova: výkonnost, ukazatele rentability, finanční páka
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VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI ODLEHLOSTÍ, SOCIÁLNÍ STRUKTUROU
A EKONOMICKÝM ROZVOJEM VENKOVSKÝCH SÍDEL
INTERDEPENDENCIES BETWEEN RURAL COMMUNITIES' REMOTENESS,
SOCIAL STRUCTURE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
NOVOTNÝ, Vojtěch, POKORNÁ, Irena

VÝKONNOST PODNIKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI V SOUVISLOSTI S JEJICH
ZADLUŽENOSTÍ
EFFICIENCY OF ENTERPRISES IN SOUTH BOHEMIA IN SEQUENCE ON THEIR
DEBTEDNESS
NOVOTNÁ, Martina

Abstract
In this paper we attempt to explore some of the effects that took place during the restructuring
of the Czech countryside and have effect on Czech rural populations. The study focus on the
effects, that remoteness has on social structure of local geographically defined communities.
Being the municipalities responsible for provision of basic public services the research is
based on an analysis of theirs populations.

Abstract
Key words: rural communities, economic development, social geography
Companies which produce in a given region influence performance of all hereof region.
Performance of enterprises, which is measured especially through indicators of profitability, is
usually understood (simplified) like ability of company to create new sources, reach gain by
efficient using of invested capital. By higher exploitation of foreign capital (i. e. with growing
indebtedness) company disposes by greater capacity of the total capital, leverage is higher, but
at the same time increases also financial risk. Following article deals with evaluation of
profitability 438 companies with their activity in territory South Bohemia region in years
2001 – 2005 in sequence on their indebtedness.
Key words: performance appraisal, profitability ratios, leverage
Abstrakt
Podniky působící v daném regionu ovlivňují výkonnost celého tohoto regionu. Výkonnost
podniků, která je měřena zejména pomocí ukazatelů rentability, je obvykle chápána
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá studiem vzájemného vztahu mezi odlehlostí a sociální strukturou sídel.
Zvláštní důraz je kladen na změny ve věkové a sociální skladbě populací venkovských obcí,
které jsou připisovány selektivní migraci obyvatel.
Klíčová slova: venkov, ekonomický rozvoj, sociální geografie
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APLIKACE METODY MINIMALIZACE NÁKLADŮ (CMA) A HODNOCENÍ
ÚZEMNÍCH DOPADŮ REGIONÁLNÍCH POLITIK (TIA)
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IMPLEMENTATION OF COST MINIMIZATION ANALYSIS AND TERRITORIAL
IMPACT ASSESSEMENT

NOVÉ REFORMNÍ PŘÍSTUPY K ROZPOČTOVÉMU PROCESU

OCHRANA, František

A NEW REFORM APPROACHES TO THE BUDGETING PROCESS

Abstract

OCHRANA, František, OCHRANA, František jr.

TIA (Territorial Impact Assessment) is based on document ESDP (European Spatial
Development Perspective). The purpose of TIA is to help a decision-maker (on regional level)
to make a better decision in a particular problem regional situation. The five most important
element are discussed below in an order: objectives, the alternative,the impacts, the criteria,
CMA. The objectives are what a decision-maker seeks to accomplish or attain by means his
decision. The alternatives are the options or means available to the decision-maker by which
the objectives can be attained. The impacts (positive or negative) are associated with an
alternative. A criterion is a rule or standard by which to rank the alternatives in the extent to
which they achieve one or more objectives. For evaluation of impacts we can use a lot of
methods. In this paper CMA is viewed as one of (possible) appropriate assessment metods in
TIA. Cost minimization is necessary condition for ensuring that one chooses from alternatives
that will lead to the most efficient outcome. A cost minimization needs all the dimensions of
output (quantity and quality) to be identical as between any to alternatives. abstrakt příspěvku
anglicky.

Abstract
Reform of Public Finance in the Czech Republic call for new reform approachess to the
budgeting process. For contemporary state of budgeting process in the Czech Republic is
typical bid system to the budgetary process, incremental (departmental) budgeting, bruttobudgeting and formal monitoring of public expenditures. It is necessary to change this state
into rational corporate budgeting process, netto-budgeting and performance auditing of public
expenditures. We implement F. Melese´s model of gain-sharing, success-sharing and costbased pricing for a government budgeting system and propose a some new ideas for reform of
budgeting system in the CR.
Key words: reform of public finance in the Czech Republic, budgeting process, reform of
approaches to the budgetary process
Abstrakt

Key words: input-output methods, cost minimization analysis (CMA), territorial impact
assessement (TIA)
Abstrakt
Stručný TIA (hodnocení územních dopadů regionálních politik) je procesem, který je
v zemích EU založen na dokumentu ESDP. Smyslem TIA je pomoci manažerům na
regionální úrovni učinit správné rozhodnutí v dané problémové regionální situaci. Je
diskutováno pět základních elementů tohoto procesu: cíle (jako očekávané stavy), varianty
(jako možné způsoby řešení), dopady (jako pozitivní i negativní důsledky) spjaté s variantami
a metody pro hodnocení dopadů. Z nich je podrobněji analyzována metoda minimalizace
nákladů jako jedna z možných vhodných hodnotících metod v TIA a jsou diskutovány
předpoklady jejího použití vedoucího k nejefektivnějšímu výstupu. Minimalizace nákladů
vyžaduje při hodnocení výstupu brát na zřetel jak kvantitu výstupu tak i jeho kvalitu, přičemž
tyto charakteristiky musí být při hodnocení variant identické.
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Reforma veřejných financí v ČR si vyžaduje nové přístupy k rozpočtovému procesu. Pro
současný stav je typické, že rozpočtování je založeno na tzv. nabídkovém a institucionálním
přístupu ke tvorbě rozpočtu, brutto rozpočtování a formální kontrole veřejných výdajů. Daný
stav je potřebné změnit, a to vytvořením poptávkového (racionálně korporativního přístupu ke
tvorbě rozpočtu, vytvoření systému netto rozpočtování a zavedením auditu výkonů pro oblast
výdajových aktivit. Pro vytvoření pobídky rozpočtových subjektů k hospodárnému,
efektivnímu a účelnému nakládání se zdroji je implementován Meleseho model a jsou
navrhovány některé nové ideje pro reformu rozpočtového systému v ČR.
Klíčová slova: reforma veřejných financí v ČR, rozpočtový proces, reforma rozpočtových
přístupů k rozpočtovému procesu
Kontaktní adresa
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ochrana@arup.cas.cz
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ANALÝZA POPULAČNÍHO VÝVOJE VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR
POPULATION MOVEMENT ANALYSIS IN SELECTED REGIONS OF THE
CZECH REPUBLIC
PALÁT, Milan

ZMĚNA - NÁSTROJ ÚSPĚŠNÉHO INOVAČNÍHO ŘÍZENÍ

Abstract

THE CHANGE - TOOL OF SUCCESSFUL INNOVATION MANAGEMENT

The paper is aimed at the presentation obtained in the study of the development of the
population in the defined territorial units of the Czech Republic. Changes of the economic and
social environment with its social and economic aspects are also expressed in increasing the
live expectancy of both genders. Mid-year population, marriages and divorces, live births and
deaths are evaluated. Methods of regression and correlation analysis, development trends and
cluster analysis were applied for the mathematical-statistical analysis.

ODEHNALOVÁ, Marie
Abstract
It is the change, which always makes an opportunity for creation someting new and different.
Innovations rise from goalseeking and organized searching of changes. The way to the
successful innovation management could be compared to balancing on the thin rope – to the
systematic alignment of the strategic business determinants. The tool of innovation
management is the change of human resources thinking, the change of present processes and
the change of current product.
Key words: innovation management, knowledge of human resources, business processes,
product development
Abstrakt
Je to právě změna, která vždy vytváří příležitost pro vznik něčeho nového a odlišného.
Inovace vyrůstají z cílevědomého a organizovaného vyhledávání změn. Cestu k úspěšnému
inovačnímu managementu lze přirovnat k balancování na tenkém laně - systematickému
sladění stěžejních determinantů podnikového řízení. Nástrojem pro řízení inovací je změna
myšlení lidí, změna dosavadních procesů a změna stávajícího výrobku.
Klíčová slova: inovační management, znalosti lidských zdrojů, podnikové procesy, vývoj
výrobku
Kontaktní adresa
Ing. Marie Odehnalová
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta, Katedra řízení
marie.odehnalova@siemens.com

Key words: demography, population, mid-year populations, regions, statistical processing,
Czech Republic
Abstrakt
Příspěvek prezentuje dílčí poznatky získané při studiu vývoje počtu obyvatelstva
v definovaných územních celcích České republiky. Změny ekonomického a společenského
prostředí se svými sociálními a hospodářskými aspekty se projevují kontinuálním zvyšováním
střední délky života obou pohlaví. Hodnoceny jsou střední stavy obyvatelstva, sňatečnost
a rozvodovost, počty živě narozených a počty zemřelých. Pro statistickou analýzu daného
materiálu bylo použito vývojových trendů, metod regresní a korelační analýzy a shlukové
analýzy.
Klíčová slova: demografie, obyvatelstvo, střední stavy, regiony, statistické zpracování, Česká
republika
Kontaktní adresa
Prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
ústav statistiky a operačního výzkumu
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palat@mendelu.cz, 545 132 412

KOUČOVÁNÍ, VIZE, POSLÁNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA PODNIKU
COACHING, VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE
PECH, Martin
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Abstract

Abstrakt

The article is interested in connection between coaching and creating of vision, mission and
corporate culture. The first step of strategic management is /without question/ making of
vision and organizational mission. Through this process, coaching could be very useful
methods, because it make manager possible to see the future of company in wider context. On
grounds of vision and organizational mission could be ideas form into corporate culture.
Desired corporate culture facilitate distribution of shared ideas and comunication of strategic
objectives in company.

V príspevku je na základe poznatkov z oblasti matematického programovania rozobraný
špeciálny model. Spôsob zostrojenia úlohy ako aj možné metódy riešenia sú náplňou
príspevku. Pre tento model je zostrojený heuristický algoritmus, ktorý prináša pre daný
problém prijateľné suboptimálne riešenie. Uvedený problém bol aplikovaní na výrobný
podnik, pričom je riešení pomocou heuristického algoritmu a metódou explicitnej enumerácie.

Key words: coaching, vision, corporate culture, audit
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Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
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Abstrakt
Článek se zabývá vazbou mezi koučováním a tvorbou vize, posláním a podnikové kultury
podniku. Prvním krokem strategického řízení je bezesporu sestavení vize a poslání podniku.
Velice užitečnou metodou přitom může být využití metody koučování, která manažerovi
umožňuje podívat se na budoucnost podniku v širších souvislostech. Na základě vize
a poslání pak může být vytvářena žádoucí podniková kultura, která usnadňuje šíření sdílených
myšlenek a komunikaci vytyčených cílů v podniku.
Klíčová slova: koučování, poslání, vize, podniková kultura, manažerský audit
Kontaktní adresa
Ing. Martin Pech
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, katedra řízení
Studentská 13, 37005 České Budějovice
mpechac@ef.jcu.cz, 387 772 698

Klíčová slova: výrobná linka, optimalizácia, heuristika

REGIONÁLNÍ ROZDÍLY V CENOVÉ ÚROVNI ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT
REGIONAL DIFFERENCES IN PRICE LEVEL AGRICULTURAL COMMODITIES
PETEROVÁ, Jarmila
Abstract

PRESTAVOVANIE VÝROBNEJ LINKY
REBUILDING OF THE PRODUCTION LINE
PEKÁR, Juraj

In market economy most of prices is set on base of an agreement of a supplier and
a consumer. An actual state of market, i.e. a relation between supply and demand, has an
important influence. However, in this situation it is necessary to take into account economic
bindings in a vertical line. What is a situation in particular regions after the CR accession in
the EU it is a content of a following paper. Pieces of knowledge introduced in this paper
resulted from solution of an institutional research intention MSM 6046070906 „Economics of
resources of Czech agriculture and their efficient use in frame of multifunctional agri-food
systems".
Key words: regions, prices, agricultural commodities, vertical line

Abstract

Abstrakt

The model task was to minimize costs for rebuilding of the production line. In order to find
the right solution for this larger scale task the heuristic algorithm with the linear difficulty is
used. The application of new heuristic algorithm compared with explicit enumeration method
will be presented for real company data problem. The optimization and heuristic method was
programmed in Visual Basis under application MS Excel.

V tržním hospodářství je většina cen stanovována na základě dohody dodavatele a odběratele.
Významný vliv při tomto aktu sehrává aktuální stav trhu, tj. vztah mezi nabídkou
a poptávkou. I za této situace je ale nutné brát v úvahu ekonomické vazby ve vertikále. Jaká je
situace v jednotlivých krajích po vstupu ČR do EU je obsahem následujícího příspěvku.
Poznatky uváděné v příspěvku vyplynuly z řešení IVZ MSM 6046070906 "Ekonomika zdrojů
českého
zemědělství
a jejich
efektivní
využívání
v rámci
multifunkčních
zemědělskopotravinářských systémů".

Key words: production line, optimization, heuristics

Klíčová slova: regiony, ceny, zemědělské komodity, vertikální vazby
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DAŇOVÝ MULTIPLIKÁTOR DOTACE – DPH, APLIKACE U ZEMĚDĚLSKÝCH
SUBJEKTŮ
TAX MULTIPLIER GRANT – VAT, APPLICATION BY AGRICULTURAL
SUBJECTS
PŠENČÍK, Jiří
Abstract

NEZNALOST (AUTORSKÉHO) ZÁKONA NEOMLOUVÁ
IGNORANCE OF THE (COPYRIGHT) LAW EXCUSES NO ONE
PÍSEČKA, Jiří
Abstract
This article is focused on unauthorized use of photographic work protected by the Copyright
Act (especially by small municipalities in South Bohemian region); above all, on making
unauthorized use of postcards (portraying listed structures located in municipality) in contrary
to the purpose of a concluded contract on work. Sleeve-writer describes legal consequencies
of these unlegal behaviour of municipalities and further author´s possibilities to protect
his/her rights in a way of a peaceful settlement or per curiam.
Key words: authorcraft, photographic work, postcard, Copyright Act, municipality

By the help of comparative analyses within the experiential research was ascertained, that the
agricultural entities reach excess VAT deductions partly therefore, that there has been dualrate system of VAT in the Czech republic, and partly therefore, that the agricultural entities
show the overplus on the side of inputs (costs). This overplus is covered by grants. Grants
then cause abatements on VAT that are assessed like „ latent" grants. Those abatements were
quantified through tax multiplier grant – VAT.
Key words: tax multiplier grant - VAT, tax rate, grant, VAT, dual-rate system of VAT
Abstrakt
Pomocí komparativní analýzy v rámci empirického výzkumu bylo zjištěno, že zemědělské
subjekty dosahují nadměrných odpočtů jednak proto, že v tuzemsku existuje duální systém
sazeb DPH, a jednak proto, že trpí přebytkem na straně vstupů (nákladů). Ten jim kryjí
dotace. Dotace tedy vyvolávají slevu na DPH, která je hodnocena jako „skrytá" dotace. Tato
sleva byla kvantifikována daňovým multiplikátorem dotace – DPH.

Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje na problematiku neoprávněného užití autorského díla fotografického
(zejména) menšími obcemi v jihočeském regionu, dále na užití autorského díla (pohlednice
zachycující motivy obce) v rozporu s účelem uzavřené smlouvy o dílo, a konečně na právní
následky takového jednání a možnosti soudního a mimosoudního uplatnění právních nároků
autora z neoprávněného užití autorského díla.
Klíčová slova: autorské dílo, fotografie, pohlednice, autorský zákon, obce
Kontaktní adresa
Mgr. Jiří Písečka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, katedra práva
Studentská 13, 37005 České Budějovice
piseckaj@gmail.com

Klíčová slova: daňový multiplikátor dotace - DPH, sazba daně, dotace, DPH, duální systém
sazeb DPH
Kontaktní adresa
Ing. Jiří Pšenčík
Finanční úřad v Českém Krumlově
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FAKTORY RENTABILITY EKOLOGICKY HOSPODAŘÍCÍCH PODNIKŮ
THE PROFITABILITY FACTORS OF ORGANIC FARMS
REDLICHOVÁ, Radka
Abstract
The paper is focused on the comparison of the economic situation of the organic and
conventional farms – corporations in period 2001 and 2005. The absolute sizes as well as the
trends in the particular parts of assets and capital and the major economic indicators are
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compared. Special attention is paid to the profitability indicators and particular factors
involving the level of profitability.

(okružné úlohy alebo priama cesta zo skladu k zákazníkovi a naspäť), náklady na skladovanie
a poistné zásoby a náklady spojené s výrobným procesom.

Key words: organic agriculture, profitability, profitability analysis, assets and debts

Klíčová slova: úlohy rozmiestňovania zariadení, distribučná sieť

Abstrakt
Článek se zabývá komparací ekonomické situace ekologicky a konvenčně hospodařících
podniků – právnických osob mezi roky 2001 až 2005. Porovnává jednak absolutní velikost
a jednak vývojové trendy podniků z hlediska jednotlivých složek majetku a kapitálu a také
hlavních ekonomických ukazatelů. Zvláštní pozornost je věnována ukazatelům rentability
a jednotlivým faktorům, které tyto výsledky ovlivňují.
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MANAŽERSKÝ AUDIT A JEHO VÝZNAM PRO ŘÍZENÍ MSP
Kontaktní adresa
Ing. Radka Redlichová
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MOŽNOSTI MODELOVANIE DISTRIBUČNEJ SIETE POMOCOU
MATEMATICKÉHO PROGRAMOVANIA
POSSIBILITIES OF MODELING THE DISTRIBUTION NETWORK VIA
MATHEMATICAL PROGRAMMING

MANAGERIAL AUDIT AND ITS IMPORT FOR MANAGEMENT OF SME
ROLÍNEK, Ladislav
Abstract
The aim of the abstract is to outline the meaning of managerial audit for management of SME.
It is realised from the point of view its methodology. It was suggested in the research project
No. 2E06044 „Managerial audit as a support tool for sustainable development of SMEs"
sponsored by National Program of research II Ministry of education. The managerial audit is
understood as a way of detection of defects and irregularity with point on look to improve the
present state of firm. The essence of its methodology is the assumption that we can find out
the problematic area and with it the level of SMEs. The methodology was verified on 27
small and medium enterprises from South Bohemia region in the years 2006 2007.

REIFF, Marian
Key words: management, managerial audit, interviews, coaching
Abstract
Abstrakt
This paper is dedicated to mathematical possibilities of modeling the distribution network via
discrete mixed integer tasks. There are analyzed different factors that influence the
distribution network design. Specifically, there are capacity restrictions of facilities (capacity
of warehouses, distribution centers, and production facilities), costs connected with
distribution technique (routing problem or direct route warehouse, customer, and warehouse),
warehousing costs and safety inventory cost and planning of production.
Key words: facility location, distribution network

Cílem příspěvku je nastínit význam manažerského auditu pro řízení MSP a to zejména
z pohledu jeho metodiky, která byla navržena v rámci výzkumného projektu Národního
programu výzkumu II MŠMT 2E06044: "Manažerský audit jako nástroj podpory trvale
udržitelného rozvoje malého a středního podnikání". Manažerský audit je chápán jako způsob
odhalování závad a nepravidelností se zaměřením na zlepšení současného stavu podniku.
Podstatou jeho metodiky je předpoklad, že lze pomocí řízených rozhovorů zjistit
problematické oblasti a tím i úroveň řízení malých a středních podniků. Metodika byla
v letech 2006 a 2007 ověřována v 27 malých a středních podnicích Jihočeského kraje.

Abstrakt
Klíčová slova: management, manažerský audit, rozhovory, koučování
Príspevok je venovaný možnostiam modelovania návrhu distribučnej siete pomocou úloh
zmiešaného celočíselného programovania. V príspevku sú analyzované rôzne faktory
ovplyvňujúce návrh distribučnej siete. Konkrétne kapacitné obmedzenia zariadení (kapacita
skladov, distribučných centier a výrobných zariadení), náklady spojené s distribúciou
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Abstract
In Czech Republic exist large interregional differences whose intensity in the labour market
usually indicates through unemployment rates which are characterised in paper on regions of
CR. Unemployment belongs to among main surveyed indicator of economies efficiency. It
has negative impact on regional development.

INTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ V PODNIKU
INTERNAL FINANCING RESOURCES IN BUSINESS
ROSOCHATECKÁ, Eva, ŽÍDKOVÁ, Dana
Abstract
The paper stems from analysis of internal financing resources according a size, a structure,
and a development in time series. It is dealt with a profit after taxation, reserves, depreciations
of long-term property, and incomes from sale of property in agricultural businesses of legal
entities after 2000.
Key words: profit, depreciations, reserves, income
Abstrakt
Příspěvek vychází z rozboru interních zdrojů financování podle velikosti, struktury a vývoje
v časové řadě. Jedná se o zisk po zdanění, reservy, odpisy dlouhodobého majetku a příjmy
z prodeje majetku v zemědělských podnicích právnických osob po roce 2000.

Key words: unemployment, labour market, region, analysis, policy of employment, job
applicant
Abstrakt
V České republice existují značné meziregionální rozdíly, jejichž intenzita se na trhu práce
obvykle vyjadřuje prostřednictvím měr nezaměstnanosti, které jsou charakterizovány
v příspěvku na krajích ČR. Nezaměstnanost patří mezi hlavní zkoumané indikátory
výkonnosti ekonomiky. Má negativní dopad na regionální rozvoj každého kraje.
Klíčová slova: nezaměstnanost, trh práce, region, analýza, politika zaměstnanosti, uchazeč o
zaměstnání
Kontaktní adresa
Ing. Petr Řehoř
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, katedra řízení
Studentská 13, 37005 České Budějovice
rehor@ef.jcu.cz

OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU V PODMÍNKÁCH ŠTÍHLÉ
VÝROBY ZA POMOCI IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE RFID

Klíčová slova: zisk, odpisy, reservy, příjem
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Doc Ing. Eva Rosochatecká, CSc., Ing. Dana Žídková, CSc.
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OPTIMALIZATION OF THE MATERIAL FLOW MANAGEMENT IN THE
CONDITIONS OF THE LEAN MANUFACTURING VIA THE IMPLEMENTATION
OF THE RFID TECHNOLOGY
ŘÍHA, Karel, SEDLÁČEK, Martin
Abstract

ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ
REPUBLICE
ANALYSIS OF CHOSEN UNEMPLOYMENT'S INDICATORS IN CZECH
REPUBLIC
ŘEHOŘ, Petr

The merit of the lean manufacturing lies in a total elimination or at least in a minimalization
of all forms of the waste. Till now, as a replenishment signal, there was often used a kanban
ticket - formerly simple card and later a ticket with an information in a barcode - in the pull
systems of production. Therefore the manipulation with a kanban ticket meant and still means
the waste of time, which can't be avoided in the semi-automated systems. RFID technology
represents a way, how replenishing process can be improved by the reduction of time needed
for the transfer of an information about in/out stocked material or products between kanban
ticket and the company's information system.
Key words: RFID, barcode, lean manufacturing, kanban, Just In Time, wastes, kaizen, IS
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Abstrakt
Podstatou štíhlé výroby je naprostá eliminace, resp. minimalizace všech forem plýtvání.
V tažných systémech výroby se jako signál pro dozásobení doposud používal kanban, tedy
zpočátku jednoduchá kartička, později štítek obsahující informace v čárovém kódu.
Manipulace s kanbanem proto představovala i nadále jisté plýtvání, jemuž se
v poloautomatizovaných systémech nebylo možné vyhnout. Technologie RFID představuje
jednu z možností jak zlepšit proces zásobování redukcí času potřebného k přenesení informací
o vyskladňovaném, resp. zaskladňovaném materiálu či hotové výroby do podnikového IS.

Klíčová slova: hodnotový management, procesní management, hodnotová analýza,
hodnotová metrika, procesní analýza, management
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systém
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HODNOTOVÁ ANALÝZA A METRIKA V POJETÍ PROCESNÍHO
MANAGEMENTU
VALUE ANALYSIS AND METRIC IN OUTLINE OF PROCESS MANAGEMENT
SEDLÁČEK, Martin, VRCHOTA, Jaroslav

POSSIBILITIES OF REGIONAL COOPERATION OF UNIVERSITIES
SKOŘEPA, Ladislav, DUŠEK, Jiří
Abstract
New planning period 2007-2013 in the European Union offers historical chance to change the
relation among universities and organizations of praxis. Very important part of grants from
Structural Funds of the European Union will require cooperation of research institutions and
companies, institutions of public service or nonprofit sector. The results of marketing
researches dealing with relation among universities and organizations of praxis show interest
of organization to cooperate with universities. Finding of effective forms of cooperation at
regional level is the common goal of universities. The article deals with opportunities of
cooperation among universities in process of obtaining grants from the structural funds of the
European Union for the next planning period 2007-2013.

Abstract
Key words: cooperation of universities, structural funds of the European Union
This article contains substance and meaning of value analysis and metric within the
framework of process management, there is included also the outline of metodology of its
application in the business firm. Value analysis as one of value management methods is one
of the most important procedures for scoring the business processes in the costumer
accentuated firm. On the basis of results of value analysis is possible to make the process
better or redesign it.
Key words: value management, process management, value analysis, value metric, process
analysis, management
Abstrakt
V příspěvku je uvedena podstata a význam hodnotové analýzy a metriky v rámci procesního
přístupu k řízení firmy, včetně uvedení možného metodického aparátu a aplikace hodnotové
analýzy na prostředí obchodní firmy. Hodnotová analýza jako jedna z metod hodnotového
managementu je jedním z nedůležitějších postupů při hodnocení procesů v procesně řízené
organizaci s výstupem orientovaným na zákazníka. Na základě výsledků provedené
hodnotové analýzy je možné probíhající procesy zlepšit nebo přeprojektovat.
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Abstrakt
Nové plánovací období Evropské unie nabízí historicky ojedinělou šanci změnit vztah
vysokých škol a praxe. Významná část dotací z fondů EU bude podmíněna spoluprací
vědeckovýzkumných pracovišť a podniků, institucí veřejné správy i neziskového sektoru.
Výsledky výzkumu týkající se vztahu praxe a vysokých škol, svědčí o zájmu organizací
spolupracovat s vysokými školami. Najít efektivnější formu spolupráce na úrovni regionu je
společný zájem vysokých škol. Příspěvek má za cíl analyzovat možnosti spolupráce vysokých
škol při získávání dotací ze strukturálních fondů, které se otevírají v novém plánovacím
období EU.
Klíčová slova: spolupráce vysokých škol, strukturální fondy EU
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VÝVOJ SVĚTOVÉ POPULACE V ZEMÍCH VYSPĚLÝCH, ROZVOJOVÝCH A
NEJMÉNĚ ROZVINUTÝCH
WORLD POPULATION DEVELOPMENT IN DEVELOPED, DEVELOPING AND
THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES
SMUTKA, Luboš, STEININGER, Michal
Abstract

LOGISTICKÉ UKAZATELE V DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCÍCH
LOGISTIC METRICS IN SUPPLY CHAINS
SMOLOVÁ, Jaroslava
Abstract
This work studies supply chain management and it is focused on ways how to build up
logistics metrics. Interfaces are big problem in supply chain management too, becouse of
possibility of material, information and financial flow destabilization. This paper is one of the
solutions of internal grant research Nr. 06/07 Analysis of logistic activites for logistic
controlling and metrics.
Key words: logistics metrics, supply chain management, logistics interface
Abstrakt
Tento příspěvek se zabývá řízením dodavatelských řetězců se zaměřením na možnosti
podmínek tvorby vhodných logistických ukazatelů. Při aplikaci metod SCM nastávají
problémy v logistických rozhraních, která mohou narušit tok materiálu, informací a peněžních
prostředků. Tato práce je jedním z výstupů interního výzkumného grantu 06/07 Analýza
logistických činností s ohledem na výběr ukazatelů pro logistický controlling.
Klíčová slova: logistická metrika, supply chain management, logistická rozhraní
Kontaktní adresa
Ing. Jaroslava Smolová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, katedra řízení
Studentská 13, 37005 České Budějovice
smoloj@ef.jcu.cz, 774 163 864

The article deals with the analysis of the demographic development and structure of the world
population in developed countries, developing countries and the least developed countries.
The analysis is focused in changes in the development and structure of world population
which happened during the last 300 years. The main task of the research is to find out key
trends and their mutual differences in the area of population development.
Key words: population, development, developed countries, developing countries, the least
developed countries, analysis
Abstrakt
Příspěvek se zabývá analýzou demografického vývoje a struktury světové populace v zemích
vyspělých, rozvojových a nejméně rozvinutých. Důraz je kladen na analýzu změn ve struktuře
a vývoji světové populace, ke kterým došlo v období posledních více než 300 let. Cílem
analýzy je odhalit klíčové trendy a jejich vzájemné diference v oblasti populačního vývoje.
Klíčová slova: populace, vývoj, vyspělé země, rozvojové země, nejméně rozvinuté země,
analýza
Kontaktní adresa
Ing. Luboš Smutka, Ph.D., Ing. Michal Steininger
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta, katedra zemědělské ekonomiky
Kamýcká 129, 165 21 Praha
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SKÚMANIE EFEKTÍVNOSTI SLOVENSKÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOV HOSPODÁRIACICH V RÔZNYCH VÝROBNÝCH PODMIENKACH –
APLIKÁCIA STOCHASTICKÝCH PRODUKČNÝCH HRANÍC
INVESTIGATION OF SLOVAK FARMS EFFICIENCY IN DIFFERENT
PRODUCTION REGIONS – STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS
SOJKOVÁ, Zlata, KROPKOVÁ, Zlata, BENDA, Vladimír
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Abstract
The efficiency measure of selected Slovak farms operating in the different production
conditions with the using of parametric approach is investigated in the paper. The
econometric model is specified with the application of stochastic frontier analysis with CobbDouglas production function for the estimation of output oriented technical efficiency of
Slovak farms. Data set included 79 Slovak farms operating in different regions in 20032005 time periods from Slovak Chamber of agriculture and food. The different character of
production conditions is implemented in the econometric model with dummy variables. Based
on the production conditions, the investigated Slovak farms are classified into two groups:
farms operating in a better production conditions – productive region and farms operating less
favourable area - LFA region. Following input variables are included in the model: capital,
material, labour and agricultural land. Total output was used as output variable. From the
achieved results we can conclude that the significant statistical differences in average
technical efficiency were detected only in year 2005 between the agricultural farms of
mentioned production conditions. The higher level of variability, in technical efficiency was
detected in Slovak farms operating in productive region compared to the technical efficiency
of farms in LFA region.
Key words: stochastic production frontier, panel data, output oriented technical efficiency,
Cobb-Douglas production function
Abstrakt
V príspevku je s využitím parametrického stochastického prístupu skúmaná miera efektívnosti
vybraných slovenských poľnohospodárskych podnikov hospodáriacich v rôznych výrobných
podmienkach. Aplikáciou stochastických produkčných hraníc (SFA) je špecifikovaný
ekonometrický model, ktorý pre odhad outputovo orientovanej miery technickej efektívnosti
poľnohospodárskych podnikov využíva Cobbov-Douglasov funkčný tvar stochastických
produkčných hraníc. Údajovú základňu tvoria podnikové údaje 79 slovenských
poľnohospodárskych podnikov hospodáriacich v rôznych výrobných podmienkach v rokoch
2003 až 2005, ktoré boli poskytnuté Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou
komorou. Rozdielny charakter výrobných podmienok je v ekonometrickom modeli
zohľadnený implementáciou kvalitatívnych premenných. Na základe výrobných podmienok
sú poľnohospodárske podniky klasifikované do dvoch skupín: podniky hospodáriace v lepších
výrobných podmienkach - produkčný región a podniky hospodáriace v znevýhodnených
podmienkach - LFA región. Ako vstupné premenné ekonometrického modelu sú uvažované:
celkový kapitál, materiál, počet pracovníkov, výmera poľnohospodárskej pôdy a ako výstup
celková produkcia poľnohospodárskeho podniku. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že
v roku 2005 existuje štatisticky preukazný rozdiel v priemernej úrovni technickej efektívnosti
poľnohospodárskych podnikov v prospech podnikov hospodáriacich v znevýhodnenom
regióne. Vyššia variabilita v miere technickej efektívnosti bola zistená v podnikoch
hospodáriacich v lepších produkčných podmienkach oproti podnikom hospodáriacim
v horších podmienkach.
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VÝVOJ SVĚTOVÉ POPULACE V ZÁVISLOSTI NA SOUČASNÉM A BUDOUCÍM
PROCESU URBANIZACE
WORLD POPULATION DEVELOPMENT IN DEPENDENCE ON CURRENT AND
FUTURE PROCESS OF URBANIZATION
STEININGER, Michal, SMUTKA, Luboš
Abstract
The article deals with the analysis of the demographic development and structure of the world
population in urban and rural areas. The analysis is focused in changes in the development
and structure of world population (urban and rural) which happened in 1950 – 2005. The main
task of the research is to find out key trends and their mutual differences and relations.
Key words: population, urban and rural areas, development, developed countries, developing
countries, the least developed countries, analysis
Abstrakt
Příspěvek se zabývá analýzou demografického vývoje a struktury světové populace ve
městech a na venkově. Důraz je kladen na analýzu změn ve struktuře a vývoji světové
populace (městské a rurální), ke kterým došlo v období 1950 – 2005. Cílem analýzy je odhalit
klíčové trendy a jejich vzájemné diference v oblasti předmětu zkoumání.
Klíčová slova: populace, města, venkov, vývoj, vyspělé země, rozvojové země, nejméně
rozvinuté země, analýza
Kontaktní adresa
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Klíčová slova: stochastické produkčné fronty, panelové údaje, outputovo orientovaná
technická efektívnosť, Cobb-Douglasová produkčná funkcia
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KOMPARACE INTENZITY ZÁVISLOSTÍ FREKVENCE ČETBY NOVIN A
UŽÍVÁNÍ INTERNETU NA POVOLÁNÍ VŮDČÍ OSOBY DOMÁCNOSTI

within capital projects with unconventional cash flow where the course of net present value
function is not monotone.

INFLUENCE OF HOUSEHOLD LEADING MEMBER'S OCCUPATION ON
PERCENT OCCURRENCE OF INTERNET AND NEWSPAPER USAGE

Key words: internal rate of return, net present value
Abstrakt

STEJSKAL, Ladislav, PŘIBYL, Martin, DUFEK, Ondřej
Abstract
The paper deals with relation among household leading member's occupation and frequency
of internet and newspaper usage – as constantly evolving communication channel and
traditional medium. Identified dependences are intercepted by statistical apparatus and
answered which medium is better for communication with chosen target group of consumers.
Key words: consumer, occupation, internet usage, media
Abstrakt
Příspěvek se zabývá komparací vztahu mezi povoláním vůdčí osoby v domácnosti a frekvencí
užívání internetu a četby novin, tedy rozvíjejícího se komunikačního kanálu a tradičního
média. Internet představuje moderní komunikační prostředek a na rozdíl od novin je schopen
předávat informace multimediálně, noviny jsou naopak velkou částí veřejnosti vnímány jako
přirozenější komunikační kanál. Příspěvek hledá odpověď na otázku, zda je vhodnější
komunikovat se zvolenou cílovou skupinou prostřednictvím novin nebo internetu.
Klíčová slova: spotřebitel, povolání, užití internetu, média
Kontaktní adresa
Ing. Ladislav Stejskal, Ing. Martin Přibyl, Ing. Ondřej Dufek, DiS.
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VZTAHY MEZI VNITŘNÍM VÝNOSOVÝM PROCENTEM A ČISTOU
SOUČASNOU HODNOTOU
RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL RATE OF RETURN A NET PRESENT
VALUE

Příspěvek se zabývá dvěma nejpoužívanějšími metodami pro hodnocení investičních projektů
– čistou současnou hodnotou a vnitřním výnosovým procentem – a vztahy mezi nimi.
Příspěvek se snaží řešit problém hodnocení vzájemně se vylučujících projektů a problém
vícenásobného vnitřního výnosového procenta u investičních projektů s nekonvenčními
peněžními toky, kdy průběh funkce čisté současné hodnoty není monotónní.
Klíčová slova: vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota
Kontaktní adresa
Prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c., Ing. Radek Zdeněk, Ing. Jana Lososová
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PODNIKOVÁ KOMUNIKACE JEJÍ PROBLÉMY A ZMĚNY
ENTERPRICE COMMUNICATION AND ITS PROBLEMS AND CHANGES
STŘÍŽOVÁ, Vlasta
Abstract
Enterprice management and its parts for effective gaining its goals suppose effective
communication. In this process play important role managers and new technology, especially
IT/ICT. Even if is mostly in enterprices supposed, that communication „flows" automatically
on the high level, that all the principles are known to all, there are arrising a lot of problems,
barriers and conflict, which usually influence not only social environment in the enterprice,
but also on its real results.
Key words: critical elements of the precise functioning of the communication, barriers and
conflicts, modern technologies of communication
Abstrakt

STŘELEČEK, František, ZDENĚK, Radek, LOSOSOVÁ, Jana
Abstract
This paper discusses two of the most frequently used methods of capital projects evaluation –
net present value and internal rate of return – and their mutual relationship. The paper tries to
solve the problem of evaluation of incompatible projects and the problem of multiple IRR
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Řízení podniku a jeho částí pro efektivní dosahování cílů předpokládá efektivní komunikaci.
V tomto procesu hrají významnou manažeři a nové technologie, zvláště IT/ICT. Přestože ve
velké většině podniky předpokládají, že komunikace automaticky probíhá na vysoké úrovni,
že všechny principy jsou známé všem, vzniká řada problémů, bariér a konfliktů, které obvykle
mají vliv nejen na sociální prostředí v podniku, ale také na jeho skutečné výsledky.
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Klíčová slova: významné faktory správného fungování komunikace, bariéry a konflikty,
moderní technologie komunikace

VYBRANÉ DETERMINUJÍCÍ FAKTORY ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
CHOSEN DETERMINING FACTORS OF SOUTHERN BOHEMIA REGION
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OVPLYVNÍ ZAVEDENIE EURA VÝŠKU MIEZD?
DOES OF INTRODUCING THE EURO TO THE LEVEL OF WAGES INFLUENCE?

SVATOŠOVÁ, Libuše
Abstract
To know and to quantify the level of significance of factors determining region´s development
is necessity for establishment of regional development strategy. The paper deals with
possibilities od use of statistical methods, namely main components analysis and cluster
analysis. These methods enable to assess the performance of whole complex of factors and
subsequently to define key factors for regional development.
Key words: regional development, Souht Bohemia Region, multivariate statistical methods

SURMANOVÁ, Kvetoslava

Abstrakt

Abstract

Poznání a kvantifikace významnosti faktorů determinujících rozvoj regionu představuje velmi
důležitou podmínku pro stanovení jeho rozvojové strategie. Příspěvek se zabývá možnostmi
využití vícerozměrných statistických metod, zejména analýzy hlavních komponent a shlukové
analýzy. Tyto metody umožní posoudit chování celého komplexu faktorů a na jejich základě
je možné definovat faktory, které mají na rozvoj regionu i jeho částí rozhodující vliv.

This paper presents and illustrates the model approach to the analysis of influence single EU
currency to the level of wages. We are using the methods of the panel data, because they offer
several important advantages, e.g. implementation of fixed or random effects. The 10 EU
member countries pooled in panel was analysed. The aim of the paper is forecast values of the
wages by different level of inflation.
Key words: inflation, wages, Euro, panel data, fixed and random cross section data
Abstrakt
Práca prezentuje a ilustruje analýzu vplyvu zavedenia spoločnej meny Euro na výšku miezd.
Na analýzu bola použitá metodológia panelových dát, pretože ponúka niekoľko výhod, napr.
implementovať do odhadovaného modelu fixné alebo náhodné vplyvy. Do panelu dát boli
združené údaje za 10 členských krajín Európskej únie. Cieľom práce je prognóza budúceho
vývoja miezd pri rôzne stanovených úrovniach inflácie.

Klíčová slova: regionální rozvoj, Jihočeský region, vícerozměrné statistické postupy
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STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU
Klíčová slova: inflácia, mzdy, Euro, panelové dáta, fixné a náhodné prierezové vplyvy
STRATEGICAL DECISION MAKING OF BUSINESS MANAGEMENT
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SVOBODA, Emil
Abstract
The paper presents the results of the MSM 6215648904 (Brno, 2007) researches with their
applications in enterprise practice, in the sphere of strategic control of enterprise management
focused on the methods of decision-making enabling an enterprise to respond to changes in
the entrepreneurial environment. Rapid changes, principally in the external environment,
require of the business management to select new approaches and methods of decisionmaking and to have a well conceived algorithm enabling a flexible response to customers'
wishes using findings of knowledge management. There are presented results of applying of
91

methods of strategical decision making and analysis of business activities in the year
2006 using correlation table method. All actions are focused on obtaining and keeping up the
competitive advantage of the firm.
Key words: business management, decision making, strategies, methods of decision making
Abstrakt
Ve vědeckém příspěvku jsou uvedeny výsledky výzkumu MSM 6215648904 (Brno, 2007)
s jejich aplikací v podnikové praxi v oblasti strategického řízení podnikového managementu
se zaměřením na metody rozhodování, které umožňují podniku reagovat na změny
v podnikatelském prostředí. Změny zejména v externím prostředí vyžadují od podnikového
managementu volbu nových přístupů a metod rozhodování, jeho dobře koncipovaný
algoritmus, umožňující pružné reagování na potřeby zákazníků, a to při využívání poznatků
znalostního managementu. V příspěvku jsou uvedeny aplikace metod strategického
rozhodování a analýzy předmětu činnosti firmy v roce 2006 pomocí korelační tabulky.
Všechna opatření jsou orientována na získání a udržování konkurenční výhody firmy.

Abstrakt
Naplnění podnikatelských záměrů a cílů se neobejde bez kvalitních predikcí účetních výkazů,
které stanoví budoucí ekonomické výsledky a tím mohou vytvořit zpětnou vazbu v případné
korekci těchto cílů a záměrů. Cílem příspěvku je zaměřit se na hlavní účetní výkazy rozvahu, výkaz zisku a ztráty (výsledovku) a výkaz o peněžních tocích (cash flow) a popsat
jejich vzájemné vazby a metodiku sestavení jejich plánů. Doplnění těchto východisek je
aplikováno na specifika v rámci zemědělských podniků. Příspěvek byl vypracován
v návaznosti na výzkumný záměr MSM 6007665806.
Klíčová slova: účetnictví, účetní výkazy, plánování, zemědělské podniky
Kontaktní adresa
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, katedra účetnictví a financí
Studentská 13, 37005 České Budějovice
svoboda@ef.jcu.cz, 387772482
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PROBLÉMY PŘI UPLATŇOVÁNÍ METODY SIX SIGMA
PROBLEMS BY USING THE SIX SIGMA METHOD
SÝKORA, Ondřej
Abstract

METODIKA PLÁNOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ V ZEMĚDĚLSKÝCH
SUBJEKTECH
METHODICS OF PLANNING OF ACCOUNTING STATEMENTS IN
AGRICULTURAL ENTERPRISES
SVOBODA, Jaroslav

Six Sigma allows to all companies to make less faults in all of their activities. The method is
based on continuous improvement of all processes, which are transformed to provide against
the faults. It seeks to reach higher efficiency, better production economics and market
position. This philosophy is based on statistical methods for analysing of variability and its
reducing. There is an example of application of the method in the article.
Key words: Six Sigma, TQM, lean manufacturing, Kaizen

Abstract

Abstrakt

It is impossible to meet prospectus and goals without superior predictions of accounting
statements which determine future economics growth and this way can be make retroaction in
a correction of their prospectus and goals. The article is focused on the main accounting
statements: balance-sheet, income statement and cash flow statement - theirs relationship and
methodology of planning. Completion of this initial data is applied on specifics of agricultural
enterprises. The entry was elaborated in the link-up with a research intention MSM
6007665806.

Six Sigma poskytuje společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech.
Metoda je založena na neustálém zlepšování procesů, které jsou přetvářeny tak, aby neshody
především vůbec nevznikaly. Je snahou o získání vyšší výkonnosti, lepší ekonomiky výroby
a postavení firmy na trhu. Metodika je založena na statistických metodách pro analýzu
variability a její snižování. V článku je uveden příklad aplikace metody ve výrobním podniku.
Klíčová slova: Six Sigma, TQM, štíhlá výroba, Kaizen

Key words: accounting, accounting statements, planning, agricultural enterprises
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MOŽNOSTI DIVERSIFIKACE ČINNOSTÍ DLE OSY III PRV V JIHOČESKÉM
KRAJI

Kontaktní adresa
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DIVERSIFICATION POSSIBILITIES ACCORDING TO AXIS III RDP IN SOUTH
BOHEMIAN REGION
ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Dagmar

OVERENIE A MERANIE ČASOVEJ KONZISTENCIE SLOVENSKEJ
MONETÁRNEJ POLITIKY
VERIFICATION AND MEASURING THE TIME-CONSISTENCY OF SLOVAK
MONETARY POLICY
SZOMOLÁNYI, Karol, LUKÁČIK, Martin, LUKÁČIKOVÁ, Adriana
Abstract
In the paper we deal with verification and measuring the credibility - time-consistency of
Slovak monetary policy. Time inconsistent monetary policy is characteristic for the monetary
authority that lacks a reputation and its implication is an inflation bias. Our results may be
a contribution to the discussion on the entrance of Slovak Republic to European Monetary
Union. If National Bank of Slovakia does not dispose of the reputation and European Central
Bank does, the entrance of Slovakia to European Monetary Union may be beneficial.
Key words: monetary policy, time inconsistency problem of the monetary policy, National
Bank of Slovakia, reputation of the policymaker, stacionarity, co-integration
Abstrakt
V našej práci sa zameriame na overenie a meranie vierohodnosti - časovej konzistencie slovenskej monetárnej politiky. Časovo nekonzistentá monetárna politika je charakteristická
pre monetárnu autoritu, ktorej chýba reputácia, jej dôsledok je inflačný odklon. Výsledok
našej štúdie môže byť príspevkom do diskusie o vstupe Slovenskej republiky do Európskej
menovej únie. Ak Národná banka Slovenska nemá reputáciu a Európska centrálna banka
reputáciu má, vstup Slovenska do Európskej menovej únie môže byť prospešný.
Klíčová slova: monetárna politika, časová konzistencia monetárnej politiky, Národná banka
Slovenska, reputácia tvorcu politiky, stacionarita, kointegrácia
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Abstract
The article deals with the question how will be the EAFRD programme used in the South
Bohemian Region. It is concerned on the Axis III "Diversification of agricultural activities".
The main aim of this axis is an emphasis on increasing economic growth, creating new job
opportunities and sustainable economic development in rural areas. The diversification means
here the improvement of used technologies (but not the raising of production), the start of
finalizing food on farms, the offer of local goods, or the providing of services like
agritourism. The analyses for this research work were carried out in the time period of May
2007 – September 2007 and they will show which activities will be preferred by the farmers,
which amount of money will the farmers like to use from the programme in the budget period
2007 – 2013, and which support would they like to get from the national and regional
authorities.
Key words: rural development, diversification, South Bohemian region, EAFRD
Abstrakt
Tento příspěvek se zabývá otázkou jakým způsobem bude využíván program EAFRD
v Jihočeském kraji. Hlavní oblastí zájmu je Osa III Programu rozvoje venkova „Diversifikace
zemědělských činností". Hlavním cílem této osy je zajistit ekonomický růst, vytvořit nová
pracovní místa a udržitelný ekonomický rozvoj ve venkovském prostoru. Diversifikací se zde
myslí zlepšení technologií (nikoli zvýšení produkce), finalizace potravin na farmách,
produkce místních výrobků řemeslné výroby či poskytování služeb jako např. agroturistika.
Analytická část této práce probíhala v období května 2007 až září 2007 a měla za úkol získat
data o preferencích farmářů, jaké aktivity by rádi z tohoto programu v plánovacím období
2007 – 2013 financovali, jaký objem peněžních prostředků bude třeba v Jihočeském kraji
z programu alokovat a jakou podporu by rádi podnikatelé získali ať již od národních nebo
regionálních institucí.
Klíčová slova: rozvoj venkova, diversifikace, Jihočeský kraj, EAFRD
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REÁLNÉ OPCE V INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ŘÍZENÍ RIZIK DOPADŮ POČASÍ V
ZEMĚDĚLSTVÍ

REAL OPTIONS IN INVESTMENT DECISION-MAKING
ŠMEJKAL, Antonín

THE ROLE OF THE PUBLIC SECTOR IN WEATHER RISK MANAGEMENT IN
AGRICULTURE

Abstract

ŠPIČKA, Jindřich

Economic theories and practice develop gradually in accordance with new technologies. The
process of globalization brings new elements into the established methodologies and
procedures focusing on the flexibility of the future development. Previously used
"progressive" yield methods of investment evaluation are insufficient and are replaced with
new tools. The use of the classic methods can lead to the rejection economically advantageous
projects which have high votality, as they do not take into account the flexibility and rights
closely connected with these projects. Suitable tools are real option methods derived from
financial options. As against the financial options, it is much more complicated to quantify the
value of the important element - the votality as a measure of the future uncertainty. The
contribution applies theoretical knowledge into the direct management of a company and its
decision-making.

Abstract

Key words: investment decision-making, flexibility, real options

Agriculture production, particularly crop production, is being, and will continue to be,
affected by weather conditions, generally by global climate change. Weather risk management
becomes one of the priorities of European Common Agricultural Policy. Characteristic
features of natural risks are high severity and increasing frequency. For that reason there is
often a need for state involvement in lowering consequences of natural catastrophes and
adverse weather conditions. This report is about the role of public sector in weather risk
management in agriculture with a special focus on current situation in the development of
agricultural insurance in the Czech Republic and European Union.
Key words: calamity fund, non-insurable risks, insurance subsidy, weather risk management,
stability of farm income, reinsurance, agricultural insurance

Abstrakt

Abstrakt

Ekonomická teorie a praxe se neustále vyvíjí s tím, jak se zrychluje vývoj nových technologií.
Globalizace přináší do zavedených postupů a metodik nové prvky s důrazem na flexibilitu
předpokládaného budoucího vývoje. Dříve používané "progresivní" výnosové metody
hodnocení investic nepostačují a jsou nahrazovány jinými nástroji. Zejména v oblastech
s vysokou volatilitou vedou často klasické metody k zamítnutí ekonomicky výhodných
projektů, jelikož neberou v úvahu flexibilitu projektů a práva s ní spojená. Vhodným
nástrojem jsou reálné opční metody odvozené od finančních opcí. Oproti finančním opcím je
mnohem složitější kvantifikovat hodnotu důležitého parametru - volatility jako měřítka
budoucí nejistoty. Příspěvek aplikuje teoretické poznatky do přímého řízení a rozhodování
podniku.

Zemědělská produkce, zejména rostlinná produkce, je a bude ovlivňována počasím, resp.
globální změnou klimatu. Řízení rizik počasí se stává jednou z priorit Společné zemědělské
politiky EU. Přírodní rizika jsou charakteristická vysokou závažností a zvyšující se četností
výskytu. Z toho důvodu je k řešení následků přírodních katastrof a nepříznivého průběhu
počasí často potřeba státních zásahů. Tento příspěvek je zaměřen na úlohu veřejného sektoru
v řízení rizik počasí v zemědělství se zaměřením na současnou situaci ve vývoji
zemědělského pojištění v České republice a Evropské unii.

Klíčová slova: investiční rozhodování, flexibilita, reálné opce
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ROZVOJ A SÚČASNÝ STAV FRANCHISINGU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
DEVELOPMENT AND CURRENT SITUATION OF FRANCHISING IN THE
SLOVAK REPUBLIK
ŠTENSOVÁ, Antonia
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Abstract
This article consists of the characteristics of Franchising in Slovak Republic with the concrete
figures of its development and status. Franchising as one of the types of cooperation has been
gradually growing since 1990 in SR. Franchising nets are focused in the hotels, fast food,
retail grocery, clods, cosmetic, office supplies, hair styling services, education, construction.
A lot of concepts consists also the elements from other types of business models. Some
business men cite problems with legislation, financing, business, government funding, and the
willingness of individuals to establish independent businesses.
Key words: franchising, the number and types of the chains in the SR, oportunities and
problems of development

area of the Science and Technology Parks. These subjects are organizations concerned with
innovations, new technologies and research. They utilise their know-how for estabilishing
presumptions for dynamic development of innovations firms, for transfer of technologies and
education for co-workers of innovations entrepreneurships. The Science and Technology
Parks represent generally respected way to the fasted overcame of technological
backwardeness and acquirement of market competitiveness. Next task is creation of new
perspective work opportunities in an active employment policy. The Science and Technology
Parks are also aimed for help and support for small and medium sized firms.
Key words: innovative entrepreneurship, Science and Technology Park, innovation firm,
transfer of technology, research and education
Abstrakt

Abstrakt
Príspevok obsahuje charakteristiku franchisingu v Slovenskej republike s konkrétnymi údajmi
jeho vývoja a stavu. Franchising ako jedna z foriem kooperácie sa v SR od roku
1990 postupne presadzuje. Franchisingové reťazce sú najmä v hoteliérstve, rýchlom
občerstvení, maloobchode s potravinami, odevami, kozmetikou, kancelárskymi potrebami,
v službách ako sú kadernícke služby, vzdelávanie, stavebníctvo. Mnohé koncepty však
obsahujú prvky iných kooperačných typov. Podľa mienky mnohých podnikateľov, sú určité
čiastkové problémy ako je legislatíva, prístup k financovaniu podnikania, podpora podnikania
zo strany štátnych orgánov, pripravenosť ľudí na nezávislé podnikanie.
Klíčová slova: franchising, typy a počet reťazcov, príležitosti a problémy rozvoja

Inovace je ústřední prvek pro zlepšení efektivity organizace. Inovační podnikání znamená
účelný projev podnikatelského myšlení vedení organizace. Cílem článku je analyzovat, popsat
a zhodnotit využití manažerských metod v procesu inovací v subjektech s významným vlivem
v oblasti regionálního rozvoje. Článek je rovněž zaměřen na problematiku inovačních aktivit
v oblasti vědeckotechnických parků. Tyto subjekty se zabývají inovacemi, novými
technologiemi a výzkumem. Používají své know-how k vytvoření předpokladů pro
dynamický rozvoj inovačních firem, k transferu technologií a vzdělávání spolupracovníků
inovačních podniků. Vědeckotechnické parky představují obecně respektovaný způsob
rychlého překonání technologické zaostalosti a získání tržní konkurenceschopnosti. Dalším
úkolem je vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti aktivní zaměstnanecké politiky.
Vědeckotechnické parky se také zaměřují na pomoc malým a středním podnikům.
Klíčová slova: inovační podnikání, vědeckotechnický park, inovační firma, transfer
technologie, výzkum a vzdělávání
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INOVACE, INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ, VĚDECKOTECHNICKÉ PARKY
A KONKURENCESCHOPNOST
INNOVATIONS, INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES, THE
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS AND COMPETITIVENESS

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY A VYUŽITÍ MODELŮ STRATEGICKÉHO
MYŠLENÍ V PROSTŘEDÍ INTERNETU

ŠTÍPEK, Vladimír

SOFTWARE SUPPOSRT FOR CREATION AND USING OF MODELS STRATEDIC
THINKING IN INTERNET EVIRONMENT

Abstract
ŠTŮSEK, Jaromír
Innovation is a central element for improving effectiveness of organization. Innovative
entrepreneurship means efficient exhibition of entrepreneurial thinking of top management.
The aim of article is to analyse, to describe and to evaluate utilization of methods of
management in process of innovations, in subjects with significant influence in the area of
regional development. This article is also focused on problems of innovative activities in the

This artikle describes conclusions of questions researches grant project „Models of strategic
thinking for competitive advantage generation (within agribusiness). The results of the
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Abstract

questionare research idicate conclusion, which used for formulate of the algorithm creation of
models strategic thinking. For creation of models used of software programme ASP.NET
technologies with Microsoft Visual Studio 2005 and infobase MS SQL Server. The paper
describe singles steps strategic decides, komplete about knowledge dates. Models enablig
interaktiv communitacion be creation strategy foundation on value orientation.
Key words: models strategic thinking, strategy, models knowledge infobase, value
innovation, paradigm strategic thinking
Abstrakt
Příspěvek představuje část výstupy řešení grantového výzkumného záměru „Modely
strategického myšlení pro generování konkurenční výhody (v agribusinessu)", který je
v současné době řešen na půdě Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
v Praze. Vlastní koncepce příspěvku je zaměřena na tvorbu modelu strategického myšlení
z podporou softwarového programu založeného na ASP.NET technologii s využitím nástroje
Microsoft Visual Studio 2005 a dostupné databáze – MS SQL Server, event. Microsoft
Access pro desktopové provedení. Spolu s tím se ověřuje možnost využít některého
standardního nástroje, přímo určeného pro znalostní systémy, jako je nástroj CLIPS. Hlavním
cílem projektu je vytvoření knihovny modelů strategického myšlení pro generování
konkurenční výhody podnikatelských subjektů operujících ve sféře agribusinessu.

Abstrakt
Článek se zabývá hodnocením přesnosti předpovědi potřeby materiálu ve výrobním závodě
společnosti Schneider Electric, a. s. v Písku. Bylo zjištěno, že existuje rozdíl mezi
předpověděným a u dodavatelů skutečně objednaným množstvím materiálu. Existuje řada
faktorů, které ke vzniku rozdílu vedou. Některé z nich jsou rozebrány v tomto příspěvku.
Klíčová slova: předpověď, přesnost, hodnocení, výroba
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TRENDS IN WORLD TOURISM AS A CHANCE OF RUTAL TOURISM
DEVELOPMENT
TYRAN, Ewa
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PŘESNOST PŘEDPOVĚDI POTŘEBY MATERIÁLU VE SPOLEČNOSTI
SCHNEIDER ELECTRIC, A. S.
THE ACCURACY OF MATERIAL FORECAST IN THE COMPANY SCHNEIDER
ELECTRIC, A. S.
TESAŘ, Martin
Abstract
The paper deals with evaluation of forecast accuracy in the production plant Schenider
Electric, a. s. in Písek but forecasted data are not fully consistent with really ordered material.
There exist more different factors which cause difference between forecasted and ordered
material and some of them are analyzed in this paper.

Abstract
The World Tourism Organisation forecasts that tourism will continue growing although new
tendencies and trends in tourism have been recently visible. Traditional tourism realized by
big and constantly growing tour operators and concentrated on "3 S" (sand, sun, sea) is less
and less popular. The time and space pattern of spending free time also has been changing.
People are more and more aware of the negative effects of mass tourism exploiting especially
poor areas and populations. Potential tourists are presently better educated, have higher
incomes, their intellectual expectations connected with tourism reach far beyond the beaches.
"New" tourism is characterized by "3 E" (education, entertainment, excitement). New
directions take into consideration sustainable development of tourism and ecotourism as
a preferable form of it. That new approach creates chances for rural tourism, including
agritourism development.
Key words: agritourism, development, world trends, tourism
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MOŽNOSTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PODHORSKÉ OBLASTI ŠUMAVA
THE POSSIBILITIES REGIONAL DEVELOPMENT OF THE MARGINAL AREA
BOHEMIA FOREST
VÁCHAL, Jan, PÁRTLOVÁ, Petra, VÁCHALOVÁ, Radka, KOUPILOVÁ, M.,
MORAVCOVÁ, J. KREJČA, M., ŠÍR, M.
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Abstract
Within the region of South Bohemia, 49.3 % of the total area is farmland utilized by
agriculture; 60 % of this area belong to LFA category. The basic target of regional
development is defined as sustainable development of the production and non-production
functions of agriculture in compliance with social-economic aspects and the regional policy of
the Czech Republic. The necessity to maintain agriculture in these areas is based on the
principles of current European agricultural policy whose priorities are production methods
aimed at preserving the environment and the landscape. Both foreign and our own experience
indicates that the retreat of farming from the landscape means its gradual devastation affecting
the natural, production, economic, architectural as well as social and cultural spheres, and, last
but not least, the ecological situation. The author of the article attempted to treat the above
mentioned issues with the full complexity to present a purposeful contribution aimed at the
solution of the problems arising in the mountain and sub mountain areas of the Sumava Mts.
The scientists should provide farmers with such management systems that do not harm
landscape components. It can be achieved only on the basis of integrated landscape
management, governed by multifunctional principles of diversified agriculture, and with
substantial financial assistance of the state, mainly in the sphere of environmental activities.
Key words: regional development, LFA area, integrated landscape management, diversified
agriculture
Abstrakt
V Jihočeském kraji obhospodařuje zemědělství 49,3 % rozlohy, z toho více jak 60 % se
nachází v tzv. oblastech LFA. Základní strategickou vizí kraje v oblasti zemědělství je trvale
udržitelný rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství v souladu se sociálně
ekonomickými aspekty a regionální politikou ČR. Nutnost udržení zemědělských aktivit
v těchto oblastech vyplývá ze samotného aspektu současného evropského zemědělství, jehož
prioritou jsou výrobní metody šetrné k životnímu prostředí a udržování krajiny. Zahraniční,
částečně i naše současné zkušenosti z těchto oblastí naznačují, že ústup hospodáře z krajiny
znamená její postupnou devastaci a to jak přírodní, výrobní, ekonomickou, architektonickou,
tak i sociální, kulturní a v neposlední řadě i ekologickou. Na tuto velmi aktuální, náročnou ale
i rozporuplnou problematiku je zaměřena předkládaný článek. Je skromným příspěvkem
k řešení tolik potřebné problematiky se specifikací na horskou a podhorskou oblast Šumava.
Povinností vědecké fronty je vybavit zemědělce takovými systémy hospodaření, které by
nepoškozovaly složky krajiny. Je to možné pouze na základě integrovaného hospodaření
v krajině, jehož principem musí být diverzifikované zemědělství na multifunkčním principu
za výrazné finanční podpory státu zejména na environmentální aktivity.

MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ – PROSTŘEDEK K ROZVÍJENÍ
MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINY
MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE – MEANS TO DEVELOPMENT OF THE
NON-PRODUCTION FUNCTION IN THE LANDSCAPE
VÁCHAL, Jan, PÁRTLOVÁ, Petra, VÁCHALOVÁ, Radka, KOUPILOVÁ, M.,
MORAVCOVÁ, J., KREJČA, M., ŠÍR, M.
Abstract
The current position of the agricultural sector in the national-economic system does not
correspond with the real needs of the modern society in the 21st century. This situation is felt
in the most intensive way in the marginal fields, where further existence of agriculture is
based on its coexistence with nature protection subject to economic interests, which are more
important than the nature protection. Reasonable agricultural use of landscape on the basis of
the multifunctional agriculture with parallel harmonisation of production and non-production
functions can be very favourable for the landscape in many aspects. Economic effectiveness
of this kind of system is negative and therefore it is necessary to support it by the State.
Approaches of the society to this solution are primary and invincibly positive.
Key words: multifunctional agriculture, production and non-production functions, sustainable
development, marginal fields
Abstrakt
Multifunkční zemědělství – prostředek k restrukturalizaci marginálních oblastí. Současné
postavení agrárního sektoru v národohospodářském systému neodpovídá reálným potřebám
moderní společnosti 21. století. Nejintenzivněji je tento stav pociťován v marginálnich
oblastech, kde další existence zemědělství spočívá v jeho koexistenci s ochranou přírody
a v podřízení ekonomických zájmů vyšším cílům ochrany přírody. Úměrné zemědělské
využívání krajiny na bázi multifunkčního zemědělství při současné harmonizaci produkčních
a mimoprodukčních funkcí může být v mnoha směrech krajině prospěšné. Ekonomická
efektivnost tohoto systému hospodaření je ztrátová, nezbytná je proto cílová podpora státu.
Celospolečenské přístupy tohoto řešení jsou prioritní a nezvratné.
Klíčová slova: multifunkční zemědělství, produkční a mimoprodukční funkce, udržitelný
rozvoj, marginální oblasti

Klíčová slova: regionální rozvoj, oblasti LFA, krajinný management, diverzifikace
zemědělství
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STUDENTI STAVEBNÍ FAKULTY ČVUT V PRAZE A E-LEARNINGOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
STUDENTS OF THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND E-LEARNING
EDUCATION
VAŠKOVIC, Petr

UPLATNĚNÍ LOGISTIKY V NEMOCNIČNÍM PROVOZU
APPLICATION OF LOGISTICS IN HOSPITALS
VANĚČEK, Drahoš
Abstract
During last decades logistics has been successfully applied in different branches of industry,
but relatively few information were published about logistics in services, especially in
hospitals. Analysis of the district hospital in Pisek shows that there are possibilities for
improving operations in a way of ordering pharmaceutical products and introducing
outsourcing in food supply and bed linen washing.
Key words: logistics, hospitals, ordering pharmaceutical products, outsourcing
Abstrakt
Během několika posledních desetiletí byla logistika úspěšně aplikována v různých odvětvích
průmyslu, ale poměrně málo informací bylo zatím publikováno o logistice ve službách,
zvláště v nemocnicích. Analýza v okresní nemocnici v Písku ukázala, že zde jsou možnosti
pro zlepšení činnosti, především v oblasti objednávání léků a zavádění outsourcingu při
zajišťování stravování a praní prádla pacientů.
Klíčová slova: logistika, nemocnice, objednávání léků, outsourcing
Kontaktní adresa
Prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, katedra řízení
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Abstract
E-learning can be seen as an effective use of information technologies for new opportunities
in education. The first part of the article introduces a science project called:"Research of
interest in e-learning educational programmes at universities", researched by the Department
of social sciences of the Faculty of civil engineering Czech Technical University in Prague.
The second part of the article gives us the information from the research and evaluates the
findings and the results from questionaire which was used to map the basic experiences and
attitudes of young people, students of this Faculty of civil engineering in Prague towards
education and their interest in e-learning.
Key words: CTU, education, e-learning, information technologies, study
Abstrakt
Na e-learningové vzdělávání lze pohlížet jako na efektivní využívání informačních
technologií pro nové možnosti ve vzdělávání. Příspěvek v první části představuje vědecký
projekt „Výzkum zájmu o e-learningové vzdělávací programy na vysokých školách" řešený
Katedrou společenských věd Stavební fakulty ČVUT v Praze. Ve druhé části podává
informace a hodnotí výsledky a závěry dotazníkového šetření pomocí něhož byly zmapovány
základní zkušenosti a postoje mladých lidí, studentů Stavební fakulty ČVUT v Praze ke studiu
a míra jejich zájmu o e-learningovou formu studia.
Klíčová slova: ČVUT, e-learning, informační technologie, studium, vzdělávání
Kontaktní adresa
Ing. Petr Vaškovic
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební, Katedra společenských věd
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PŘÍPRAVA NÁSTROJE PRO PREDIKCI VÝVOJE MENŠÍCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ
POPSANÝCH DISPARIT
DESIGN OF A TOOL FOR PREDICTION OF SMALLER MUNICIPALITIES'
DEVELOPMENT BASED ON DETERMINED DISPARITIES
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, MIHOLA, Marek, VOJVODÍK, Martin

104

105

Abstract
The article should introduce the project: "The assessment model for adjudication of regional
disparities and the methodical procedure of its use". The grant giver is the Ministry for
regional development of Czech Republic. Recipient is Ataco s.r.o. Research team consists of
researchers, municipal employees and software analysts. The aim of the project is to design
a model and implement it as a software tool which should help representatives of smaller
municipalities in decision making about key investments. After entering inputs about
a municipality and a type of planned investment it should predict the future development of
the municipality. It should act as an independent advisor. Knowledge base of the model is
made upon gathered data from selected municipalities and upon determined set of disparities
(either in positive or negative sense) and factors which had impacted them in comparable
municipalities. The project is focused on municipalities of 500 to 3000 inhabitants. The
project is being solved from 1.4.2007 to 31.3.2010 and it is divided into five sub-objectives.
In present the first sub-objective is finishing which aim was to determine criteria for sample
municipalities' selection. This sample will be further processed and inquired in order to
prepare data base for model design. We attempted to find such criteria, that the selected
sample would form representative sample from the perspective of disparities in the
development of number of inhabitants, standards of living, geography, history, etc.
Key words: regional disparity, rural development, investment, assessment model

Ing. Marek Mihola
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba
marek.mihola@vsb.cz, +420 597 321 307

REGIONÁLNÍ POHLED NA EKONOMICKÝ RŮST
A REGIONAL ASPECT OF ECONOMICS GROWTH
VOLEK, Tomáš
Abstract
We can not see economic growth only with regard of macroeconomics. It is necessary to pay
attention also to its regional aspects. For this point of view is necessary to choose suitable
tool. For example regional analysis which analyzes the spatial dispersion and coherence of
economic activities. We can identify three main fields, which are dealed by regional analysis.
These are location analysis; regional economic modeling and spatial interaction analysis;
regional economic development and policy analysis.

Abstrakt
Key words: regionální ekonomie, metody, ekonomický růst
Tento příspěvek seznamuje zájemce s projektem "Návrh hodnotícího modelu pro posouzení
disparit a metodický postup pro jeho využívání" WD-41-07-1, který je řešen v rámci
„Výzkumu pro řešení regionálních disparit" Ministerstva pro místní rozvoj. Příjemcem
podpory je ATACO s.r.o, a projektový tým je sestaven z výzkumných pracovníků, zástupců
veřejné správy a softwarových analytiků. Cílem projektu je zpracovat software, který by měl
sloužit především zastupitelům menších obcí při rozhodování o investicích v obci. Při zadání
vstupních údajů o obci a plánovaného typu investice by měl na základě vložených dat
předvídat budoucí vývoj v obci. V podstatě by měl být něco jako nezávislý pozorovatel.
Datový základ je založen na souboru informací o vybraných obcích a na vytvořené množině
disparit (v kladném i záporném smyslu) a faktorů, které tyto disparity ovlivňují a ovlivňovaly
u srovnatelných obcí. Projekt je zaměřen na obce s počtem obyvatel nad 500 a do 3000.
Projekt je řešen v období 1. 4. 2007 do 31.3.2010 a je rozdělen do pěti dílčích cílů.
V současné době je ukončen první dílčí cíl, jehož cílem bylo stanovit kritéria pro výběr obcí,
které budou pasportizovány, to znamená že informace o nich budou tvořit základní datovou
základnu pro zpracování modelu. Snahou bylo vytvořit taková pravidla pro jejich výběr, aby
jejich soubor tvořil reprezentativní vzorek z hlediska disparit vývoje obyvatel, životní úrovně,
geografie, historie apod.

Abstrakt
Na ekonomický růst není možné nahlížet pouze z makroekonomického pohledu, ale je nutné
věnovat pozornost i jeho regionálním aspektům. Pro takovýto pohled je ovšem nutné zvolit
vhodné nástroje - např. regionální analýzu, která zkoumá prostorové disperse a souvislosti
ekonomických aktivit. Při bližším pohledu můžeme identifikovat tři hlavní oblasti, kterými se
regionální analýza (ekonomie) zabývá, a to lokalizační analýzy, dále regionální modelování
a analýzu územních interakcí a nakonec regionální rozvoj s analýzou regionální politiky.
Klíčová slova: regional economics, economics growth, methods
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STRATEGICKÉ CÍLE SYSTÉMU BALANCED SCORECARD A MOŽNOSTI
UPLATNĚNÍ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

STRUKTURA NÁKLADŮ PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE
STRUCTURE OF LABOUR COSTS IN CZECH REPUBLIC

STRATEGIC GOALS OF A BALANCED SCORECARD SYSTEM AND
POSSIBILITIES OF ITS USING IN A CERTAIN FIRM

WEBEROVÁ, Jana

VRCHOTA, Jaroslav, ŘÍHA, Karel

Abstract

Abstract

This entry focuses on labour costs especially on role of social security contributions in labour
costs from the company's view. This paper analyses how the employers perceive these
contributions as a labour cost. There is also analysed avoidance of these payments and its
influence on employer's earnings and behaviour. This paper also analyses possibility how to
change structure of labour costs.

The Balanced Scorecard method is a very young and up-to-date method. It is a marketing
synthesis, assessment of internal processes, financing and economy, innovation and growth of
the company with a strong relation to the strategy and measuring company efficiency. The
objective of this thesis was to show the reality that Balanced Scorecard is a useful tool, which
can transform strategy to the real form, achieve a complex view on the whole company and
get to know what is hidden on the background of financial results. In the thesis the stress is
put on defining the targets and their initerrelation. Holding organized company, where
I worked on my thesis, do not use the concept of Balanced Scorecard yet. Despite this, their
priority is to have the whole balanced system of assessment of company performance and
they do not to prefer only financial indicators. They try to include even other "perspectives"
(as in BSC spheres of interests are shown) - fellow-workers (perspective of learning and
growth), customers and internal company processes.

Key words: social security, employer, labour costs
Abstrakt
Tento příspěvek je věnován problematice nákladů práce zejména roli příspěvků na sociální
zabezpečení v těchto nákladech z pohledu podniků – zaměstnavatelů. Článek se zabývá tím,
zda zaměstnavatel vnímá současné zatížení odvody jako nadměrné. Taktéž si pokládá otázku,
do jaké míry je zaměstnavatel schopen se takovýmto odvodům vyhnout, jak tato snaha
ovlivňuje chování zaměstnavatele a jaké jsou možnosti změn struktury nákladů práce.

Key words: Balanced Scorecard, strategy, perspectiv
Klíčová slova: sociální zabezpečení, zaměstnavatel, náklady práce
Abstrakt
Metoda Balanced Scorecard je velmi mladá a aktuální. Je syntézou marketingu, hodnocení
interních procesů, financování a ekonomiky, inovací a růstu firmy se silnou vazbou na
strategii a měření výkonnosti podniku. Cílem práce bylo poukázat na skutečnost, že Balanced
Scorecard je užitečným nástrojem, kterým lze převést strategii do reálné podoby, dosáhnout
tak komplexního pohledu na celý podnik a poznat co se skrývá v pozadí finančních výsledků.
V práci je kladen důraz na definování cílů a jejich vzájemné propojení. Holdingově
uspořádaná společnost, kde jsem zpracovával svou práci, zatím nevyužívá koncept Balanced
Scorecard. Přesto je její prioritou mít vyvážený celý systém hodnocení výkonnosti firmy
a nepreferovat pouze finanční ukazatele. Snaží se zahrnout i ostatní „perspektivy" (tak jak
jsou v BSC označovány oblasti zájmu) - spolupracovníky (perspektiva učení se a růstu),
zákazníky a interní podnikové procesy.
Klíčová slova: Balanced Scorecard, strategie, perspektivy
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KVALITATIVNÍ ASPEKTY LINEÁRNÍHO MODELOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
QUALITATIVE ASPECTS OF LINEAR MODELING IN AGRICULTURE
ZÍSKAL, Jan
Abstract
Nowadays, qualitative aspects are integral part of solutions obtained by exact method applied
in agriculture modeling. Both bounds of quantitative linear programming models and
uncertainty factor lead to construction and application of models of desirable solutions. In
synergy with qualitative analysis, the tool for acquisition of supportive information for
managerial decision-making has been found.

109

Key words: qualitative and qualitative modeling, model of desirable solution, sensitivity
analysis, subjective factors
Abstrakt
Při využívání exaktních metod v zemědělství se ukázala nutnost začlenění kvalitativních
aspektů do řešení. Kvantitativní omezenost modelů LP a zejména faktor nejistoty, vedl ke
konstrukci a využívání modelů přijatelných řešení. Ve spojení kvalitativní analýzy byl
nalezen nástroj pro získávání důležitých informací pro manažerské rozhodování.
Klíčová slova: kvantitativní a kvalitativní modelování, model přijatelného řešení,
postoptimalizační analýza, subjektivní faktory
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Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
ziskal@pef.czu.cz, 224 382 355

zamestnanosť v pôdohospodárstve bola v Nitrianskom regióne a najnižšia v Bratislavskom.
Index rastu priemerných a nominálnych mesačných miezd na zamestnanca v rokoch 20032005 bol 108,6 %. Najväčšia disparita v tomto ukazovateli bola medzi Bratislavským
a Prešovským regiónom. Vzhľadom na vysoký počet nezamestnaných osôb opatrenia aktívnej
politiky trhu práce by mali byť dostatočne flexibilné, aby zohľadňovali a reagovali na potreby
jednotlivých regiónoch, medzi ktorými pretrvávajú výrazné disparity.
Klíčová slova: zamestnanosť, mzdy, pôdohospodárstvo, regióny
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TVORBA ZISKU V ODVĚTVÍCH ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
CREATION OF PROFIT IN BRANCHES AND ANIMAL PRODUCTION

VÝVOJ ZAMESTNANOSTI A PRIEMERNÝCH MIEZD V PÔDOHOSPODÁRSTVE
V JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOCH SR

ŽÍDKOVÁ, Dana, ROSOCHATECKÁ, Eva
Abstract

EMPLOYMENT AND AVERAGE SALARY EVOLUTION OF AGRICULTURE IN
REGIONS OF SLOVAKIA
ŽAJA, Josef
Abstract
Paper evaluates employment and average salary of agriculture in regions of Slovakia. In paper
there is evaluated period of years 2003 – 2005. From the analyse we can see dicreasing of
employers about 20 000 people in agricultural sector in this period. Participation of employers
in agruculture to employment in SR was 3,7 % in 2005. The biggest employment in
agriculture was in Nitra region and the lowest was in Bratislava region. Increasing index of
average month salary was in this period 108,6 %. The biggest dasparity was between
Bartislava and Prešov region. Because of high unemployment measures of active policy of
labour market should flexible react to needs of every region.

The aim of this paper is to analyse the profit formation in case of 14 plant products and
5 animal products in the period of 1998 – 2004. The basic source for the paper is Research
Institute of Agricultural Economics´ database. Revenues from sales, costs and profits from
realization are counted by author. Development of the above mentioned indicators is
described by a linear trend.
Key words: agriculture, price, sales, profit, plant production, animal production
Abstrakt
V příspěvku se hodnotí tvorba zisku u 14 produktů rostlinné a 5 produktů živočišné výroby
v letech 1998 až 2004. Zdrojem podkladových údajů jsou výstupy šetření VÚZE. Vypočteny
jsou tržby, náklady a zisk z realizace. Vývoj je popsán pomocí lineárního trendu.
Klíčová slova: zemědělství, cena, tržby, zisk, rostlinná výroba, živočišná výroba

Key words: employment, salary, agriculture, regions
Abstrakt
Príspevok hodnotí vývoj zamestnanosti a priemerných miezd v pôdohospodárstve
v jednotlivých regiónoch SR. Predmetom hodnotenia je obdobie rokov 2003-2005. Z analýzy
vyplýva, že za sledované obdobie poklesol počet pracujúcich v agrárnom sektore o viac ako
20 tis. osôb. Výraznejšie poklesol počet žien ako mužov. V roku 2005 predstavoval podiel
zamestnancov v pôdohospodárstve na zamestnanosti v SR 3,7 %. Najvyššia priemerná
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STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EU JAKO INVESTICE DO
VENKOVSKÝCH REGIONŮ
STRUCTURAL POLICY OF THE EU AS INVESTIMENT IN RURAL
AREAS
ŽLÁBKOVÁ, Jana
Abstract
The aims of entry are foreshadow new chance of rural development in accordance with
funding and priorities in regeneration of rural areas.
Key words: rural areas, futher education, quality of life in the country-side, information
society

Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje na odvětví vinařství v ČR a rozebírá hlavní vlivy globalizace, které se
v tomto odvětví projevují. Východiskem příspěvku je koncept G. Yipa (1995), na jehož
základě jsou identifikovány hlavní projevy globalizačních vlivů v českém vinařství včetně
jejich možného průmětu do strategií producentů vína.
Klíčová slova: globalizace, vinařství, globální strategie, vzájemná závislost, úspory z rozsahu
Kontaktní adresa
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Provozně ekonomická fakulta, ústav managementu
Zemědělská 1, 613 00 Brno
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Abstrakt
Cílem příspěvku je nastínit nové možnosti rozvoje venkova v souladu s financováním
a prioritami obnovy venkova.
Klíčová slova: venkovské regiony, zaměstnanost, vzdělávání, kvalita života na venkově,
informační společnost
Kontaktní adresa
Ing. Jana Žlábková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, katedra strukturální politiky
Studentská 13, 37005 České Budějovice
jana.zlabkova@seznam.cz, 602 125 795

PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ VINAŘSTVÍ V ČR
GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH WINE PRODUCTION
ŽUFAN, Pavel, PYŠNÝ, Tomáš
Abstract
Paper focuses on the Czech wine production industry and it analyzes the main influences of
globalization taking effect in this industry. Theoretical basis of the paper is the concept of Yip
(1995), based on which main effects of globalization are identified in Czech wine production
including their possible projection into strategies of wine producers.
Key words: globalization, wine production, global strategy, interdependence, economies of
scale
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