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Anotace 

Cílem předkládané diplomové práce s názvem Aplikovatelnost závěrů mikroekonomické

teorie na problémy podnikové ekonomiky je zmapování provázanosti mikroekonomické

teorie  a  podnikové  ekonomiky  spolu  se  snahou  o  zhodnocení  přínosu  poznatků

mikroekonomické teorie při řešení otázek podnikové ekonomiky. Práce za tímto účelem

sleduje  historický  vývoj  obou  disciplín,  charakterizuje  povahu  a  zaměření

mikroekonomické  teorie  a  podnikové  ekonomiky.  Dále  se  věnuje  podrobnější

charakteristice těch částí  mikroekonomické teorie,  které mají  z  hlediska praktického

využití  největší  potenciál.  Zabývá  se  také  různými  přístupy  k  teorii  firmy,  jejich

charakteristikou  a  zhodnocením  jak  neoklasického  tak  alternativních  přístupů.  Dále

představuje manažerskou ekonomiku jako disciplínu, jež se přímo zaměřuje na aplikaci

mikroekonomické  teorie  do  podnikového  prostředí.  Práce  vyzdvihuje  význam

mikroekonomické teorie  ve strategickém managementu,  zejména pro lepší  orientaci  

v ekonomickém prostředí a pro optimalizaci podnikových rozhodovacích procesů. 
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Úvod
Ekonomie je společenskou vědou, která je zaměřena na zkoumání ekonomických jevů

a  procesů.  Ekonomie  je  dělena  na  dvě  části  –  mikroekonomii  a  makroekonomii.

Makroekonomický pohled vnímá ekonomický systém jako celek  a zkoumá vzájemné

vztahy  mezi  agregátními  veličinami,  zatímco  mikroekonomie  je  částí  ekonomické

vědy,  která  analyzuje  chování  základních  jednotek  ekonomického  systému  –

domácností  a  firem.  Skrze  toto zkoumání  a  jeho  závěry potom přispívá  k  lepšímu

pochopení  pohnutek  chování  a  rozhodování  jednotlivých  ekonomických  subjektů  –

spotřebitelů  a výrobců. 

Při studiu mikroekonomie je někdy snadné podlehnout dojmu o přílišné abstraktnosti

tohoto oboru,  na  otázku  aplikace  a praktického využití  poznatků mikroekonomické

teorie není vždy snadné nalézt okamžité odpovědi. Kladení podobných otázek o smyslu

či významu ekonomických teorií potom není nepochopitelné, neboť se především při

přihlédnutí k  předpokladům, ze kterých vycházejí, mohou často jevit příliš akademické

a někdy snad až neúměrně vzdálené reálným podmínkám. 

Avšak  současné  využívání  ekonomické  teorie  v  prakticky  zaměřených  oborech

dokazuje, že mikroekonomie neztrácí aktuálnost. Je to především pro její schopnost

deskripce a poskytování  informací  potřebných k podrobnějšímu pochopení jevů,  ke

kterým v ekonomickém světě dochází. Stálým tématem v mikroekonomii i podnikové

ekonomice je, stejně jako i v dalších oblastech lidského působení, omezenost zdrojů.

Právě pro tuto limitující vlastnost zdrojů je schopnost činit rychlá správná rozhodnutí 

a  vybrat  nejlepší  možnou  variantu  tím  významnější.  Z  těchto  důvodů  je  možné

považovat zvolené téma za aktuální,  neboť v současné době je  znovu vyzdvihován

význam  mikroekonomické  teorie  zvláště  pro  manažerské  rozhodování,  které  se  

v  soudobém  dynamicky  se  vyvíjejícím  a  hyperkonkurenčním  prostředí  stává  pro

úspěšnou existenci firmy stále klíčovější manažerskou dovedností. 
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Struktura práce

Předkládaná diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. 

První kapitola  obsahuje krátký vhled do historického vývoje obou disciplín. Je zde

stručně  popisován  postupný  vývoj  ekonomie  od  počátečních  nesystematizovaných

myšlenek až k ekonomii jako samostatné vědní disciplíně. Dále je obdobně stručně

zmapován historický vývoj podnikové ekonomiky. 

Druhá  kapitola je  věnována  nastínění  vzájemného  vztahu  a  propojení

mikroekonomické teorie a podnikové ekonomiky. Nejprve je obecně charakterizován

mechanismus fungování ekonomických teorií, další část je věnována procesu utváření

ekonomických teorií, předpokladům a tvorbě modelů, omezením a možnostem aplikace

teoretických závěrů v podnikovém prostředí. Dále kapitola obsahuje definici podniku,

seznamuje s jeho cíli a s náplní podnikové ekonomiky. Upozorňuje na odlišné vnímání

některých  pojmů,  které  jsou  společné  oběma disciplínám a  zároveň  nabízí  krátkou

ukázku propojení mikroekonomického pohledu s pohledem podnikové ekonomiky. 

Třetí  kapitola se  zabývá  praktickým  využitím  mikroekonomie  v  podnikovém

prostředí.  Právě  z  tohoto  důvodu  je  v  této  kapitole  věnován  prostor  představení

manažerské  ekonomiky  a  strategického  managementu.  Manažerská  ekonomika  je

disciplína  výhradně  zaměřená  na  praktickou  aplikaci  mikroekonomie  v  reálném

podnikovém prostředí.  Strategický management  není  zaměřen  takto  výlučně,  avšak

přiznává mikroekonomické teorii význam především v rozhodovacích procesech. Dále

jsou  uvedena  teoretická  východiska  a  praktické  využití  vybraných  oblastí

mikroekonomie  –  problematiky  poptávky,  nabídky,  teorie  výroby  a  teorie  chování

spotřebitele.   

Čtvrtá kapitola se zabývá různými mikroekonomickými přístupy k teorii firmy. Této

tématice je v práci vyhrazen značný prostor, neboť teorie firmy je spjata s cíli podniku

a naplnění podnikových cílů je fundamentálním smyslem jejich existence. V kapitole je

zhodnocen  přínos  jednotlivých  přístupů,  jejich  omezení  a  použitelnost.  Nejprve  je

charakterizován neoklasický model firmy. Principy, na kterých je neoklasická teorie

vystavěna, předpoklady, omezení a využití neoklasického modelu. Následující oddíly
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jsou poté věnovány alternativním teoriím firmy a jejich modelům – podrobněji jsou

charakterizovány významné manažerské a behaviorální modely, institucionální teorie

jsou  spolu s   postkeynesovskými  teoriemi  analyzovány stručněji.  Závěr  kapitoly je

věnován přístupu podnikové ekonomiky k uvedené problematice a vlastnímu shrnutí

významu neoklasické i alternativních teorií firmy. 

Závěrečná část diplomové práce shrnuje dosažené poznatky, předkládá odpovědi na

uvedené výzkumné otázky a dále obsahuje vyhodnocení teze.

Metodologie

Diplomová práce reflektuje problematiku vzájemné propojenosti přístupu podnikové

ekonomie  a  mikroekonomie,  stanovený cíl  práce  spočívá  ve  snaze  o  přezkoumání

významu  a  aplikovatelnosti  mikroekonomické  teorie  při  řešení  otázek  podnikové

ekonomiky. V souladu s tímto cílem jsou formulovány následující výzkumné otázky:

1. Je  mikroekonomická  teorie  v  přístupu  podnikové  ekonomiky  

zohledňována?

2. Ve  kterých  konkrétních  oblastech  podnikové  ekonomiky  nachází  

mikroekonomická koncepce uplatnění ?

3.  Jaký přínos pro podnikovou ekonomiku znamenají alternativní přístupy  

k  teorii firmy ve srovnání s neoklasickým přístupem?

Spolu se snahou o nalezení uspokojivých odpovědí na výše uvedené výzkumné otázky,

je formulována následující teze:

Ekonomická teorie a podniková ekonomika vytvářejí provázaný teoretický celek

se vzájemnou interakcí.

Na  základě  zjištěných  poznatků  je  k  vyvození  závěrů  využita  především  metoda

verbální dedukce. 
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Rešerše literatury

V tuzemské literatuře není zvolené téma aplikovatelnosti mikroekonomické teorie příliš

frekventované a prakticky není možné nalézt publikace, které by nabízely toto téma

zpracované  v  ucelené  formě.  S  dílčími  zmínkami  o  praktickém  využití  závěrů

mikroekonomické teorie je možné se setkat v literatuře zaměřené výlučně na výklad

mikroekonomie a dále v některých publikacích zaměřených na podnikovou ekonomiku,

v  těchto  ale  bývají  mikroekonomická  teoretická  východiska  často  potlačena.  

K dispozici jsou odborné publikace, články a práce zabývající se například finančním

řízením,  strategickým  řízením,  efektivností  a  podobně,  ty  jsou  však  zaměřeny  na

praktické využití vždy pouze určitých segmentů mikroekonomické teorie.  

V  zahraničních  zdrojích  je  téma  frekventovanější,  markantní  je  tato  skutečnost

například  při  porovnání  množství  dostupných  publikací  věnovaných  manažerské

ekonomice, jakožto oboru, jehož hlavní náplní je praktická aplikace mikroekonomické

teorie. Zejména britské a americké literární zdroje nabízí mnoho učebnic i monografií,

odborných publikací s podrobným teoretickým výkladem a praktickými případovými

studiemi. Tato skutečnost je nepochybně do jisté míry ovlivněna i totalitní minulostí

českého prostředí, kdy výuka a plnohodnotný rozvoj mikroekonomické teorie nebyl  

v České republice až do devadesátých let prakticky možný. 

Kompletní seznam využitých literárních zdrojů  je uveden na konci této práce. 
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1 Historický vývoj ekonomie a podnikové
ekonomiky 

„Hodnotit a kritizovat tu či onu teorii je možno jen z hlediska doby, ve které byla zpracována.

To jest, musíme vědět, jaké úkoly ve své době před ekonomy stály a jaké byly v příslušné době

možnosti,  které  vůbec  mohla  teorie  prokázat.  To  konkrétně  znamená:  nelze  po  příslušném

ekonomovi požadovat více, než mohl ve své době udělat"  (Klímová et al., 1964, s. 15).

Tato první kapitola obsahuje krátký vhled do vývoje ekonomického myšlení, je zde

stručně  mapován  postupný  vývoj  ekonomie  od  prvních  nesystematizovaných

ekonomických myšlenek až k ekonomii jako samostatné vědní disciplíně. Následující

druhý oddíl  této  kapitoly je  věnován  podobně zběžnému popisu  vývoje  podnikové

ekonomiky.

1.1 Ekonomie – stručný historický úvod
S dílčími ekonomickými  myšlenkami, názory, postřehy a idejemi je možné se setkat již

v dílech antických filozofů.  Ale i přes určitou významnost některých těchto myšlenek

v tomto období ještě nelze hovořit o ekonomii jako o samostatné části vědy.  Spíše než

o  systematickou  analýzu  fungování  ekonomického  systému  se  jednalo  o  jakési

hodnotící soudy filozofů o ekonomickém jednání jednotlivců  a návrhy, jak by mělo

ekonomické uspořádání společnosti ideálně vypadat. Typické pro tuto etapu je těsné

semknutí ekonomických úvah s politikou, morálními principy, rozvahy o spravedlivém

společenském uspořádání a také snaha o pochopení významu peněz pro společnost.  

Zejména Platón s Aristotelem ve svých dílech vyjadřovali  obavu z demoralizujícího

vlivu  peněz  na  člověka,  spatřovali  hrozbu v  úpadku morálních  hodnot  pod  vlivem

touhy po hromadění  bohatství.  Nejvýznamnější  úvahy o penězích pochází právě od

Aristotela,  který  popsal  tři  funkce  peněz:  oběživo,  měřítko  hodnoty a  uchovatel

hodnoty.  Také  odlišil  přirozené  používání  peněz  –  jako  oběživa,   od  jejich

nepřirozeného používání – neúčelného hromadění a lichvy. V antickém období má také
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svůj původ samotný název ekonomie. Pochází z řeckých slov oikos – dům a nomos –

zákon.  Spojení  těchto  slov  Oikonomikos  je  zároveň  názvem  Xenofontova

nejvýznamnějšího  díla,  které  je  téměř  výhradně  zaměřeno  na  zemědělství.

Oikonomikos  pojednává  především  o  vztahu  člověka  k  půdě,  zdůrazňuje  význam

dobrého  hospodaření  pro  bezpečnost  a  vojenskou  sílu  státu,  naopak  nepojednává  

o vztazích mezi lidmi ve směně. Uvědomuje si význam obchodu pro vojenskou sílu

státu,  avšak  podobně  jako  Homér  vnímá,  co  do  důležitosti,  tento   význam  až  za

zemědělstvím, tedy jako druhořadý (Holman, 2005).

Období  středověku  se  vyznačovalo  silným  vlivem  katolické  církve.  Církev  byla

jedinou institucí, kde docházelo k rozvoji intelektuálního myšlení. Středověcí učenci

(scholastikové),  zpravidla  příslušníci  katolické  církve,  často  vycházeli  z  myšlenek

antických  filosofů,  především  z  Aristotelových  děl,  se  kterými  je  spojovala  silná

orientace  a  apel  na  morální  i  etické  hodnoty,  prozatím  bez  zvláštního  zřetele  na

národní zájmy. Ekonomické myšlení se tak stále omezovalo spíše na morální soudy,

bylo tedy pouhou součástí  filosofie  a  etiky.  Frekventovaným tématem bylo hledání

spravedlivé ceny  - za jakou cenu by mělo být zboží prodáváno, samozřejmě tato otázka

byla vkládána do širšího všeobecného etického kontextu. Prodej zboží za cenu vyšší

než je cena spravedlivá vnímali scholastikové jako neetické a hříšné chování, stejně tak

půjčování peněz na úrok. Nelze vyžadovat úrok z půjčky peněz, neboť peníze jsou

sterilní  (nemohou se ve směně zvětšovat). Podobně jako Aristoteles zatím nedokázali

rozlišit  funkce peněz jako  oběživa a  kapitálu.  K nejvýraznějším osobnostem tohoto

období  je  řazen  T.  Akvinský.  Ve  svých  dílech,  stejně  jako  Aristoteles,  obhajoval

soukromé  vlastnictví  a  dospěl   k   hlubšímu  pochopení  jeho  společenské  funkce  -

udržování společenského řádu a stability (Holman, 2005).

Kořeny systematičtějšího ekonomického myšlení je možné zaznamenat od 14. století

především v  italských  centrech  obchodu v  podobě  myšlenkového směru,  který byl

později  pojmenován  merkantilismus.  Tento  myšlenkový  směr,  jehož  vliv  převládal

hlavně ve Francii a Anglii 16. a 17. století, se  výrazně odlišoval od učení středověkých

scholastiků tím, že se odklonil od sledování etických principů a namísto toho přesunul
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těžiště pozornosti k  národní hospodářské politice, a to zejména k praktickým úvahám,

jak zvětšit  národní  bohatsví.  Ekonomické idee  se  tak  poprvé  oddělily od  filosofie.

Hlavním cílem merkantilistů  byl  růst  národního  bohatství,  charakteristickým rysem

tohoto směru bylo také ztotožňování bohatství státu s množstvím peněz a drahých kovů

v zemi a  výrazná  orientace  na  zahraniční  obchod,  zejména pak  snaha o udržování

dlouhodobých přebytků obchodní bilance. 

Středoevropskou odnoží merkantilismu (Německo, Rakousko) byl zhruba do poloviny

19. století  kameralismus. Obchodní bilance zůstává pro kameralisty stále významným

tématem, ještě větší důraz je však kladen na populační růst. V něm kameralisté spatřují

řešení nejvýznamnějších ekonomických a politických otázek. Zvýšení počtu obyvatel

totiž potenciálně znamenalo větší armádu (mocenské hledisko), větší počet daňových

poplatníků (rozpočtové hledisko) a zvýšení poptávaného množství zboží, tedy větší trh

a  větší  výrobu  (poptávkový  aspekt).  Kameralismus  se  stejně  jako  merkantilismus

soustředil  spíše  na  praktické  otázky  národního  hospodářství  a  nerozpracoval

ekonomické otázky po stránce  teoretické. Výuka kamerálních věd však již probíhala

na univerzitách, kde se z nich také později  mohla vyvinout národohospodářská nauka

(Holman, 2005).

Základní myšlenky a poznatky merkantilistů dokázaly přetrvat a udržet určitý vliv až

do poloviny 18. století. K rozvoji teoretického ekonomického myšlení též významně

přispělo  učení  francouzské  školy fyziokratismu,  jež  bylo  ve  své  podstatě  kritickou

reakcí na obchodně orientovaný merkantilismus. Fyziokraté odmítají merkantilistickou

doktrínu o možném zvyšování bohatství národa pouze skrze zahraniční obchod, v této

souvislosti argumentují ekvivalencí směny – hodnota exportovaného zboží je  rovna

hodnotě  získaného  zahraničního  zlata,  zvýšení  bohatství  státu  tedy  není  možné

dosáhnout  pouze přebytkovou platební  bilancí.   Fyziokraté  dále podporují  svobodu

obchodu a ekonomický liberalismus, přesunují  těžiště  zájmu od obchodu k výrobě,

spatřují zdroj bohatství v zemědělské práci, respektive agrární výrobě. Jejich základní

motto  laissez  faire,  laissez  passer  (volně  přeloženo -  nechte  věcem volný průběh),

koresponduje s vnímáním ekonomie jako přirozeného řádu, jako samoregulujícího se
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mechanismu,  poprvé  se  také  objevuje  myšlenka  ekonomické  rovnováhy.  Stoupenci

fyziokratismu významně přispěli ke zrodu ekonomie jako samostatné vědní disciplíny,

neboť se  snažili  o  vytvoření  ekonomického teoretického systému,  který by poskytl

jakousi platformu pro hospodářskou politiku státu (Holman, 2005).

V  následujících  letech,  poslední  třetině  18.  století,  došlo  zejména  v  Británii  ke

skutečnému rozkvětu  ekonomie, toto období je nazýváno  klasickou školou politické

ekonomie. Ekonomie se již stává samostatnou vědou, ustavují se základní ekonomické

pojmy a teorie. Významný mezník pro ekonomickou teorii představuje rok 1776, kdy

byla vydána kniha A. Smithe Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Ačkoli

v tomto monumentálním díle pochází  většina myšlenek od Smithových předchůdců

(nejsou tedy nové a originální), jeho nesporným přínosem je komplexnost, se kterou

dokázal  obsáhnout veškeré společenskovědní poznání své doby a vtělit  je do takto

ojediněle  konzistentního  celku.  Ústředním  motivem,  který  je  v  Bohatství  národů

neustále zdůrazňován,  je růst bohatství, z něhož nakonec profitují všechny společenské

vrstvy, tedy i každý  jednotlivec, a který je také zdrojem pokroku lidské civilizace.

Rozdělování bohatství není v díle přikládán takový význam jako ekonomickému růstu,

problematice přerozdělování bohatství se ve svých dílech více věnovali až Smithovi

nástupci D. Ricardo a J. S. Mill. I přes některé mylné koncepce, které klasikům později

vytýkala moderní ekonomie, Bohatství národů dokázalo díky své jedinečnosti ovlivnit

ekonomy na několik dalších generací.  Tento milník je všeobecně většinou ekonomů

považován za počátek rozvoje ekonomie jakožto samostatné vědní disciplíny (Holman,

2005).

Klasickou ekonomii ovlivnila celá řada dalších významných osobností, ve filosofickém

základu je dobře patrný vliv J. Locka a D. Huma a dále francouzských fyziokratů.  

Z politického pohledu klasikové vyznávali liberalismus, v jejich představě ideálního

ekonomického  systému  figurovala  svobodná  tržní  konkurence,  naplnění

fyziokratického kréda  laissez-faire,  laissez-passer a  Smithova idea  neviditelné  ruky

trhu.  K  samotnému  názvu  ekonomie  byl  v  této  době   připojován  ještě  přívlastek

"politická",  tento  přívlastek  měl  poukázat  na  skutečnost,  že  předmětem  zájmu
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ekonomie jsou širší  národohospodářské souvislosti.  Klasikové se zabývali  národním

bohatstvím a ekonomii  vnímali  jako vědu o tvorbě a rozdělování  bohatství.  Vrchol

klasické ekonomie pak představují díla již zmíněných anglických autorů D. Ricarda,

A. Smithe a J. S. Milla.  

Následující  vývoj  ekonomické  vědy  přinesl  mnoho  nových  myšlenkových  směrů,

přístupů  a   mnohdy  protichůdných  pohledů  na  hospodářství.  K  nejvýraznějším

osobnostem této  etapy je  řazen  K.  Marx,  A.  Marshall,  J.  M.  Keynes.  Název  díla  

A.  Marshalla  Economics (1890) se stal  všeobecně přijímaným názvem ekonomické

vědy, který z odborné i  pedagogické literatury postupně vytlačil,  již  dříve zmíněné,

označení  politická ekonomie.  Nedošlo však pouze ke změně názvu, společně s ním

dostál  změn samotný předmět zájmu zkoumání ekonomie, jeho těžiště se přesunulo

směrem  od  politických  a  společenských  aspektů  spíše  k  technicko-ekonomickým  

a psycho-ekonomickým stránkám hospodářství (Jurečka, 2010).

Trvalo několik staletí, než se z prvních filosofických úvah vyvinula dnešní ekonomická

vědní disciplína. Na cestě ke správné metodologii a teoretickému analytickému myšlení

sehrál důležitou roli na konci 17. století překotný rozvoj přírodních věd. I. Newton  

v  Principia Mathematica demonstroval, že vědní disciplínu lze pouze pomocí logiky

vystavět  na relativně malém počtu zákonů  a R. Descartes v  Rozpravách o metodě

vymezil  metodu přírodních věd,  která  musí  v  souladu s  principy logiky  dedukovat

závěry  z  premis.  Je-li  zaručena  bezchybnost  premis  a  je  zachován  správný postup

dedukce, pak musí být i závěry bezchybné (Holman, 2005).

Stejně tak jako neustále probíhá vývoj ve společnosti i okolním světě, musí i ekonomie

tento proces odrážet a reagovat na něj, je tedy dynamickou vědou, jejíž vývoj neustává.

Některým z ekonomických teorií se nepodařilo prokázat v čase dostatečnou platnost  

a zanikly, jiné, konfrontovány s hospodářskou realitou, dokázaly obhájit svou existenci

a jsou průběžně podrobovány další vědecké kritice (Jurečka, 2010).
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1.2 Podniková ekonomika – stručný historický úvod
V roce 1494 v Benátkách,  tehdejším centru obchodního a politického dění,  vznikla

první publikace zabývající  se obchodem a podvojným účetnictvím, která znamenala

základ vědeckého přístupu k podnikům. Jejím autorem byl  L.  Paccioli  a  publikace

nesla název Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. 

Mezi další zakladatele podnikové vědy jsou řazeni J. Savary se svým spisem Dokonalý

obchodník  (1675),  C.  G.  Ludovici  s  dílem  Akademie  obchodníků  aneb  úplný

obchodnický lexikon (1756)  a konečně roku 1804 vzniká zásadní dílo J. M. Leuchse

Obchodní systém, který poskytuje dvojí pohled na obchod, a to jak národohospodářský

tak  podnikohospodářský.  Toto  dílo  zároveň  završuje  významnou  etapu  rozvoje

obchodních  věd  ze  17.  a  18.  století.  V  praxi  byly  po  příchodu  industrializace  

a liberalismu vyžadovány spíše specificky zaměřené publikace např. pro lesní, či důlní

ekonomiku (Synek a Kislingerová, 2010).

Začátek 19. století s typickým  rozmachem průmyslové výroby, rostoucí konkurencí,

jak  na  domácích  tak  zahraničních  trzích,  přináší  přibývající  množství  otázek

podnikohospodářského  charakteru,  tyto  aspekty  společně  otevírají   podnikové

ekonomice cestu na univerzity a vysoké školy.

Národohospodářství (nauka o národním hospodářství) bylo již v té době považováno za

seriózní  vědeckou  disciplínu,  naproti  tomu  nauka  o  podniku  (podnikohospodářství)

byla podceňována, přehlížena a považována za pouhou početní nauku. Jako samostatný

vědní obor se nauka o podniku dokázala prosadit teprve před první světovou válkou,

zhruba  do  této  doby je  také  datován  vznik  mnohých  vysokých  škol  s  obchodním

zaměřením,  a  to  především  v  německy  mluvících  oblastech.  K  nejvýraznějším

zakladatelským osobnostem podnikové ekonomiky jsou řazeni: L. Gomberg (důraz na

účetnictví jakožto středobod podnikového hospodářství), E. Schmalenbach (objasnění

funkce a empirické odvození existence fixních a variabilních nákladů, apel na praktické

využití  výsledků  vědy)  a  především  pak  E.  Gutenberg  jehož  Grundlagen  der

Betriebwirtschaftslehre znamená novou etapu v nazírání na podnikového hospodářství.
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Ze  soudobějších  výrazných  osobností  podnikové  ekonomiky  je  třeba  jmenovat

následovatele cesty, kterou vytyčil E. Gutenberg, G. Wöheho, který patřil k předním

profesorům SRN v oblasti podnikového hospodářství (Synek a Kislingerová, 2010).

Postupně  si  podniková  ekonomika  mezi  vědeckými  disciplínami  dokázala  vydobýt

čestné místo, čemuž zásadním způsobem napomohla kooperace univerzit s privátním

sektorem. S přechodem k centrálně plánované ekonomice byla tato spolupráce dočasně

znemožněna  vzhledem  k  absenci  privátních  podniků.  Pozdější  přechod  k  tržní

ekonomice umožnil tuto spolupráci opět navázat a navíc došlo k prolnutí evropských

názorových  myšlenkových  směrů  s  americkým přístupem.  Ten,  podobně  jako  výše

zmíněné moderní pojetí ekonomie, akcentuje zejména sociologické, psychologické ale

nově i ekologické aspekty. 

Podniková ekonomika je dnes vnímána jako relativně mladý, přesto však samostatný

vědní  obor,  který je  součástí  ekonomických  věd  a  umožňuje  teoretické  i  praktické

využití.  V současném dynamicky se rozvíjejícím globalizovaném prostředí  se kdysi

opomíjený obor dostává do popředí zájmu ekonomických věd. Perspektiva podnikové

ekonomiky,  jak  dále  uvádějí  Synek  et  al.  (2013),  samozřejmě souvisí  s  samotným

předmětem  jejího  zkoumání  –  podnikem.  Lze  očekávat,  že  podniky  v  současném

moderním globalizujícím se prostředí budou čelit značnému množství výzev, a to ať již

v podobě administrativních nařízení domácích či evropských byrokratických struktur,

neúprosných tržních podmínek,  nebo stupňujících se požadavků z oblasti  ekologie  

i sociální oblasti.  Spolu s tím však s sebou globalizace přináší řadu stimulů, inovativní

myšlení  a  možností  nalézání  dalších příležitostí  uplatnění   nejen v evropském ale  

i celosvětovém měřítku. Prioritu budoucího podniku vidí autoři v hledání a nalézání

cest  ke  zvyšování  konkurenceschopnosti,  která  bude  pro  podnik  v  globalizovaném

prostředí  zcela  zásadní.  Způsob jakým se  podnik vypořádá  s  faktory,  které  v  sobě

konkurenceschopnost zahrnuje, může být pro každý podnik různý, obecně je ale možné

říci, že klíčem k úspěšnému vypořádání se s konkurenčním prostředím je vyhledávání

nových  tržních  příležitostí  a  inovace.  Odpovědnost  za  správnou  orientaci  na  tyto

faktory, které jsou pro konkurenceschopnost podniku klíčové, nesou manažeři podniku.
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2 Vztah mikroekonomie a podnikové 
ekonomiky

"Theory of economics does not furnish a body of settled conclusions immediately (or directly)

applicable to policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of mind, a technique

of  thinking  which  helps  its  processor  draw  correct  conclusion"  (John  Maynard  Keynes,

Introduction to the Cambridge Economic Handbooks Series, 1922).

(Ekonomická  teorie  neposkytuje  soubor  ustálených  závěrů  okamžitě  či  přímo  strategicky

využitelných. Je to spíše metoda než doktrína, nástroj myšlení, technika myšlení, která svému

uživateli pomáhá dospět ke správným závěrům.) 

Druhá kapitola úvodem představuje obecný charakter ekonomických teorií, přibližuje

pozitivní  a  normativní  stránku  ekonomie,  krátce  objasňuje  význam obou  přístupů.

Následuje  shrnutí  významu modelů,  metodika  jejich  tvorby,  na  níž  navazuje  oddíl

rozebírající  omezení  mikroekonomie.  V další  části  této  kapitoly je  charakterizován

podnik. Dále se věnuje vzájemnému vztahu mikroekonomie a podnikové ekonomiky,

upozorňuje  na  odlišnosti  v  ekonomickém  a  podnikovém  chápání  určitých  pojmů,

zmiňuje základní poznatky ekonomie významné pro podnikovou ekonomiku.  Poslední

část je věnována ukázce aplikace mikroekonomické koncepce do podnikové praxe.  

2.1 Ekonomie pozitivní nebo normativní věda?
Některé vědy je možné striktně charakterizovat jako pozitivní nebo normativní. Vědy

pozitivní se věnují popisu reality takové, jaká  je, tento přístup je typický pro většinu

přírodních věd. Vychází z dannosti faktů a nepřipouští úvahy, nebo hodnocení, které

tento deskriptivní rámec přesahují. Naproti tomu vědy normativní vyslovují o realitě

hodnotící soudy a jejich smyslem je snaha o poskytnutí odpovědí na otázku, jaká by

realita měla být. 

Ekonomie,  ačkoli  je  z  podstaty spíše pozitivní  vědou a pozitivistické přístupy v ní

jednoznačně  převládají,  v  sobě  částečně  obsahuje  i  normativní  stránku.  Smyslem
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pozitivistického přístupu  ekonomie je zkoumání ekonomických jevů, které jsou zjevné

a dokazatelné.  Chování ekonomických subjektů za určených podmínek, změny tohoto

chování  při  změně  podmínek,  popis  a  hledání  příčinných  souvislostí,  neboť  při

objevení  takovýchto  souvislostí  je  následně možné  predikovat  důsledky podobných

změn i v budoucnu. 

Přesněji charakterizuje M. Friedman ve svých Essays in Positive Economics pozitivní

povahu ekonomie takto:

"Economic as a positive science is a body of tentatively accepted generalizations about

economic  phenomena  that  can  be  used to  predict  the  consequences  of  changes  in

circumstances" (Friedman, 1953, s. 39).      

(Jako  pozitivní  věda  je  ekonomie  souborem  předběžně  přijatých  zobecnění

ekonomického jevu, která mohou být použita k budoucímu předvídání důsledků změn

podmínek.)

Normativní stránka ekonomie se zabývá tím, jaká by ekonomická realita měla být. Bere

v úvahu morální, etická a sociální hlediska. Hodnotí, co je a co není pro společnost

žádoucí, navrhuje metody k odstranění či potlačení nežádoucích jevů, věnuje se hledání

takových modelů fungování ekonomiky,  které by nebyly v rozporu se společenskými

hledisky a cíli. 

2.1.1 Jak fungují ekonomické teorie?

Ekonomické teorie,  které tvoří  páteř  ekonomické vědy,  jsou výsledkem podrobného

studia  ekonomických  jevů.  Metodika  výzkumu  v  sobě  zahrnuje  pozorování

ekonomických jevů, sběr  dat  a jejich analýzu. Důležitou součástí  procesu vytváření

ekonomické teorie je tvorba modelů. Model představuje zjednodušený obraz reality,

kde je abstrahováno od různých faktorů. Míra abstrakce závisí na účelu, pro který je

model konstruován. Abstrakce má při vytváření modelů nezastupitelnou funkci, neboť

zkoumání  ekonomických  jevů  v  reálném prostředí  je  díky jeho  složitosti  prakticky

nemožné. 

Současně by však bylo chybou domnívat se, že abstrakce vede k vytvoření jakéhosi

imaginárního světa,  smyslem abstrakce je pouhé zjednodušení  reálných skutečností.
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Model reprezentuje zjednodušenou, tedy ne smyšlenou či zcela nereálnou, skutečnost.

V modelech  musí  být  stále  zachovány hlavní  vlastnosti  reálných  jevů,  kterými  se

zabývají. Ideální ekonomický model by měl splňovat především dvě kritéria – měl by

správně předvídat budoucí chování systému a současně poskytnout ucelené vysvětlení

tohoto  chování.  Tímto  způsobem  napomáhají  ekonomické  modely  k  pochopení

ekonomického protředí v celé jeho komplexnosti (Koutsoyiannis, 1975).

2.1.2 Tvorba modelu

Tvorbu ekonomických  modelů lze rozdělit do několika fází:

• specifikace problému nebo ekonomického jevu pro účel studie

• formulace hypotézy

• sběr relevantních dat

• logická dedukce

• testování validity modelu – na základě získaných dat verifikace či vyvrácení

formulované hypotézy

Validita modelu může být posuzována z několika kritérií, např. jednoduchost, rozsah

aplikace, konzistentnost, významnost a využitelnost informací, které může poskytnout.

Jako  nejvýznamnější  vlastnost  je  však  vnímána  použitelnost  závěrů  modelu  při

predikování  budoucího  vývoje.  Validita  modelu  je  mnohokrát  testována,  pokud  se

během  tohoto  testování  nepodaří  validitu  uspokojivě  prokázat,  musí  být  model

modifikován a znovu testován. Teprve tehdy když jsou výstupy modelu průkazné, jsou

formulovány do podoby ekonomické teorie (Koutsoyiannis, 1975).

2.1.3 Omezení a význam mikroekonomie

Omezení mikroekonomické teorie vyplývají ze samotných fudametálních podmínek, na

jejichž základě je teorie vybudována. Výrazným rysem mikroekonomie je, že studuje

chování  individuálních  ekonomických  subjektů  jako  nepatrných  součástek  soukolí

ekonomického systému, ale nezkoumá systém jako celek. Co je platné pro konkrétní

malou  jednotku  ekonomického  systému,  nemusí  platit   pro  systém  jako  celek  (ač
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tvořený  těmito  jednotkami)  a  vztahování  závěrů  na  celý  systém  je  přinejmenším

problematické.  Mikroekonomická  teorie  tedy  nemůže  být  aplikována  ke  zkoumání

ekonomického systému jako celku.

Dalšími  úskalími  jsou  některé  předpoklady,  ze  kterých  mikroekonomická  teorie

vychází.  Pracuje  například  s  nepravděpodobným  předpokladem  dokonalé

informovanosti  či  racionálního chování,  který je  v  reálném světě  nedosažitelný.  To

samé platí pro představu samoregulujících se trhů, které fungují na principu  laissez-

faire (tento princip byl charakterizován v kapitole 1.1) a kde volně působí  neviditelná

ruka trhu.

Tato  zmíněná  omezení  však  nijak  nesnižují  význam mikroekonomické  teorie.  Jako

nepřehlédnutelný  přínos  by  měl  být  vnímán  fakt,  že  předkládá  logický  rámec

uvažování nad ekonomickým prostředím a procesy, které v tomto prostředí probíhají. 

Umožňuje dohlédnout důsledky určitého ekonomického chování a tím se stát důležitou

oporou při rozhodování. Učí efektivně alokovat zdroje, nabízí náměty k usměrňování

ekonomických aktivit v rámci dosahování cílů i ve společenské a sociální oblasti. 

2.2 Podnik
Definicí  podniku  existuje  pochopitelně  mnoho.  V  občanském  zákoníku  je  podnik

definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání, ke kterým

náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležící podnikateli, sloužící nebo mající

sloužit k provozu podniku.

G. Wöhe v Úvodu do podnikového hospodářství (2007, s. 41) charakterizuje podnik

takto: „Podnikem označujeme plánovaně organizovanou hospodářskou jednotku,  ve

které  jsou  výrobní  faktory  kombinovány  tak,  aby  bylo  vyrobeno  a  prodáno  zboží  

a služby."

Podnik  je  tedy  základní  jednotkou  výrobního  hospodářství,  což  jej  odlišuje  od

domácností, které jsou subjekty spotřebního hospodářství. 

Podnik je samozřejmě hlavním předmětem zkoumání podnikové ekonomiky. Je nutno
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chápat jej jakožto otevřený systém, na který působí řada vnitřních i vnějších faktorů.

Podniková ekonomika se zabývá zkoumáním jeho cílů, funkcí, životních fází, dále také

organizační strukturou, řízením podniku a konkrétními specifiky jednotlivých oborů

podnikání.  Obsahuje  a  spojuje  v  sobě  jak  rovinu  praktickou  tak  i  teoretickou.

Podniková ekonomika pracuje s poznatky obecné ekonomické teorie a snaží se je skrze

management  podniku  uplatnit  v  praxi,  především  za  účelem  optimalizace

rozhodovacích procesů a co nejefektivnějšího řízení podniku.

2.3. Různé přístupy v podnikovém hospodářství
Podobně jako mikronomická teorie obsahuje různé přístupy k teorii firmy (které budou

podrobněji charakterizovány ve čtvrté kapitole)  i v podnikovém hospodářství je možné

se setkat s různými názory na jeho koncepční pojetí. Nejdůležitějšími myšlenkovými

směry v otázce ideálního pojetí  podnikové ekonomiky jsou následující přístupy:

Orientace na produktivitu

Tento  přístup je  spjatý s  osobou E.  Gutenberga,  vychází  z  neoklasického konceptu

myšlení. Zabývá se podrobně kombinacemi výrobních faktorů, vztahy mezi využitím

faktorů a výnosy z těchto faktorů. Přínosem  bylo přizpůsobení mikroekonomických

modelů výrobní, nákladové a cenové teorii za účelem přiblížení se k reálnému prostředí

výrobním a tržním podmínkám (Wöhe a Kislingerová, 2007).

Orientace na rozhodování

Na konci 60.let E. Heinen představil svou koncepci podnikové ekonomiky jako  vědy

určené k optimalizaci  podnikových rozhodování.  Na rozdíl  od svého předchůdce se

vzdal neoklasického předpokladu o dokonalé informovanosti ekonomických subjektů.

Využil  již  dříve výrobních, nákladových a investičních teorií  a rozhodovací modely

rozšířil  o  proměnné  podle  podmínek  jistoty,  rizika  a  nejistoty.  Výsledkem  byly

matematicky formulované rozhodovací modely, které přispívají k řešení nejrůznějších

probémů v podnikovém prostředí. 

Systémově orientované podnikové hospodářství

Tento přístup především pomocí kybernetických poznatků usiluje o vytvoření modelů
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pro budoucí rozhodování. Středem zájmu již není analyzovat co je, ale co bude. Cílem

je předložení návrhů řešení, ze kterých je možné vybrat optimální variantu.

Pojetí zaměřené na chování 

Přístupům  zaměřeným  na  rozhodování  je  společný  předpoklad  racionálního

rozhodování subjektu během rozhodovacího procesu. V pojetí zaměřeném na chování

se jedná o snahu analyzovat rozhodování jednotlivců a organizací využitím poznatků

sociálních věd (psychologie,  sociologie,  atd.).  Dle tohoto pojetí  je  možné vysvětlit,

predikovat a vyvozovat doporučení pro budoucí jednání pouze tehdy, jsou-li objasněny

také psychologické a sociologické aspekty (Wöhe a Kislingerová, 2007).

Podnikové hospodářství zaměřené na životní prostředí 

Smyslem tohoto přístupu je poukázat na nepříznivý vliv vyplývající z činnosti podniků

na  životní  prostředí.  Připomíná,  že  životní  prostředí  bylo  historicky  vnímáno  jako

volný statek a z tohoto důvodu nebylo možné stanovení tržní ceny za jeho užívání či

případné  poškozování,  tedy  ani  nemohly  v  této  souvislosti  vzniknout  náklady

podnikům. A je to právě mnohdy až prostřednictvím nákladů, které vyplývají z cen,

kdy se podnik setkává s ekologickým aspektem své činnosti. Stoupenci tohoto směru

požadují začlenění ekologické problematiky do teorie podnikové ekonomiky a ochrany

životního prostředí jako další položky do systému podnikových cílů. 

Institucioálně ekonomický přístup

Rozvoj  tohoto  přístupu  souvisí  s  odklonem  mikroekoomie  od  modelů  neoklasické

teorie,  ke  kterému  došlo  v  druhé  polovině  minulého  století,  a  rozvojem  nové

institucionální ekonomie. Ve středu zájmu již nejsou technicko-hospodářské ale právně-

hospodářské  souvislosti,  důležitost  je  přesunuta  od  vlastnictví  výrobních  faktorů

směrem k právu  s  těmito faktory nakládat.  Následuje  výčet  nejdůležitějších oblastí

výzkumu institucionální ekonomie: 

• Informační ekonomie – zabývá se informační asymetrií a analýzou nejistoty při

uzavírání smluv

• Přístup Property Rights – soustředí  se na dispoziční práva, vlivem rozdělení

dispozičních práv na jednání subjektů
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• Sazba  transakčních  nákladů  –  zkoumá  náklady  související  s  převodem

dispozičních práv 

• Přístup principal-agent – cílem přístupu je optimální utváření smlouvy v rámci

zakázkového vztahu,  dále řeší  možný konflikt  zájmů a informační  asymetrii

mezi smluvními stranami  (Wöhe a Kislingerová, 2007).

2.4 Zaměření mikroekonomie a podnikové ekonomiky
Současné zaměření  mikroekonomie je směřováno k  vnímání okolního světa v širších

souvislostech.  Pozoruje  a  následně  analyzuje  chování  ekonomických  subjektů  –

domácností  a  firem,  neboť  ekonomická  realita  není  výsledkem  nahodilých  jevů

procesů, naopak mezi ekonomickými subjekty,  jevy a procesy lze při  dlouhodobém

pečlivém  pozorování  vysledovat  relativně  pevné  vazby,  které  jsou  nazývány

ekonomické zákonistosti. Ty mohou být poté formulovány do podoby ekonomických

zákonů.  Stěžejními  pilíři  mikroekonomie,  které jsou současně nejvýznamnější  i  pro

hledisko podnikové ekonomiky, jsou teorie spotřebitele a teorie firmy. 

Tvorba a význam modelů v ekonomické teorii byly objasněny již v předešlém oddílu,

ale  k  tvorbě  modelů  přistupuje  i  podniková  ekonomika.  Jejich  využitím  se  snaží

zjednodušit komplexní souvislosti hospodářské skutečnosti, které poté slouží k detekci

a  správnému pochopení  základních procesů a vazeb,  jež by jinak zůstaly zastíněny

množstvím dalších současně  působících  vlivů.  Při  vytváření  těchto  modelů je  také,

podobně  jako  v  ekonomii,  využíváno  abstrakce  od  méně  či  více  nezávazných

jednotlivostí  k charakteristickým jevům a pomocí induktivního soudu je možné se poté

snažit  o  příčinné vysvětlení  reálného stavu.  Tato cesta vede k empiricko-realistické

podnikohospodářské teorii. Tento přístup funguje pouze při osvětlování jednoduchých

příčinných souvislostí,  neboť složitější souvislosti za pomoci statistiky a pozorování

není možné pojmout.  Souvislosti  takto odpozorovaných příčinných jevů a důsledků

není  možné  zobecnit  i  na  ostatní  neodpozorované  jevy.  Podnikové  skutečnosti

vyvstávají  vždy  jako  důsledek  komplexu  příčin,  které  není  pouhým  pozorováním

možné obsáhnout. Jiným způsobem je proniknutí k podstatě podnikových procesů za

pomoci zkušenosti a myšlení, tímto způsobem je možné dojít k poznání logické stránky
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předmětů.  Odtud  je  poté  deduktivním  způsobem  vyvozena  relace  a  funkcionální

závislost mezi podnikovými veličinami. Toto je smyslem exaktní podnikohospodářské

teorie,  jež  nám předkládá  logické  soudy.  Při  perfektní  dedukci  jsou  závěry exaktní

teorie vždy správné, avšak jejich aktuálnost zůstává diskutabilní (Wöhe a Kislingerová,

2007).

K  tvorbě  modelů  uvádí  Kay (1996),  že  značného  rozmachu  doznalo  modelování

společně s rozvojem strategických přístupů v podnikovém řízení. Nejdůležitější otázka,

na kterou chtějí řídící pracovníci znát odpověď není Jaká bude budoucnost? Ale spíše

Jak mé současné chování ovlivní budoucnost? Smyslem modelů tedy není primárně

předvídat budoucnost, ale posloužit lepšímu pochopení systému. 

2.5 Mikroekonomická problematika v podnikové praxi
Jeden z nejvýznamnějších rozdílů mezi podnikovou ekonomikou a ekonomickou teorií

spočívá v odlišné schopnosti aplikace. V podnicích či organizacích, které se mohou lišit

zaměřením svých  činností,  produkty,  zdroji  a  procesy probíhajícími  uvnitř,  je  třeba

vycházet  ze  společných,  obecně  platných  univerzálních  ekonomických  principů.

Následující podkapitoly charakterizují pohled mikroekonomie a podnikové ekonomiky

na  poptávku,  efektivnost,  produkční funkci,  nákladovou problematiku a související

téma zisku, bodu  ukončení činnosti a bodu zvratu. 

2.5.1 Poptávka

Klesající funkce poptávky je jednou z elementárních a fundamentálních ekonomických

kategorií,  kterou  se ekonomické teorie  zabývají.  Je však třeba pamatovat  na to,  že

klesající  křivka  poptávky  (podobně  jako  mnoho  dalších  ekonomických  modelů)

představuje  vyjádření  závislosti  poptávaného  množství  zboží  vzhledem  k  ceně  při

předpokladu,  že  řada  dalších  faktorů,  které  by mohly poptávku ovlivnit  (například

příjem spotřebitele, spotřební preference, ceny komplementů a substitutů atp.) zůstává

konstantní.  Tento  předpoklad  je  významný  i  pro  studium  dalších  ekonomických

modelů, ekonomická teorie pro něj užívá pojmu ceteris paribus (za jinak nezměněných

podmínek). Křivka poptávky je tedy klesající, neboť ceteris paribus s klesající senou se

zvyšuje poptávané množství (Mankiw, 1999).
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Mikroekonomická teorie  se však  nezabývá  pouze klasickým odvození  poptávky po

výrobcích a službách dle ceny a množství, ve kterém poptávková křivka představuje

množství statků, které jsou spotřebitelé při určité ceně ochotni nakoupit. Tento přístup

není jediný,  chování  a  rozhodování  spotřebitele  je  možné zkoumat nejen dle ceny  

a množství,  ale  také dle užitku,  které mu přináší  jeho rozhodování,  užitek a mezní

užitek  charakterizuje  produkt,  který  spotřebitel  nakupuje.  Míra  užitku,  kterou

spotřebiteli  daný produkt  přináší,  může  být  poté  určujícím faktorem při  oceňování

produktu a potažmo i výnosu výrobce. Mezní užitek potom také představuje možnosti

k odvození ceny při stoupajícím počtu produktů (Vochozka a Mulač, 2012).

Spotřebitelským  užitkem  se  mikroekonomická  teorie  zabývá  podrobněji  v  jeho

kardinalistickém a ordinalistickém pojetí. První teorie předpokládá měřitelnost užitku,

zatímco  v  ordinalistickém  pojetí  není  užitek  přímo  měřitelný.  Ordinalistická  verze

pracuje  s  indiferenční  analýzou.  Každá  indiferenční  křivka  představuje  kombinace,

které přinášejí spotřebiteli stejný užitek, indiferenční křivky potom tvoří indiferenční

mapu. Linie příjmu spotřebitele, představuje všechny dostupné kombinace při stejném

důchodu.  Společný bod,  bod  dotyku  indiferenční  křivky a  linie  příjmu je  nazýván

bodem spotřebitelského optima.

Z  bodů  spotřebitelských  optim  lze  odvodit  poptávku  spotřebitele.  Tento  způsob

odvození poptávky má však spíše teoretický význam, přestože se většina spotřebitelů

nejprve rozhoduje právě podle užitku, je v podnikové ekonomice využíváno klasického

odvození poptávky podle ceny a množství. Chování spotřebitele a poptávková strana je

v podnikové ekonomice využívána spíše pro marketingový pohled.  Užitek  a mezní

užitek mají další význam například při rozhodování o produktovém portfoliu. Klíčové

je uvědomění subjektivního vnímání užitku spotřebitelem (Vochozka a Mulač, 2012).

2.5.2 Efektivnost

Přes  veškerý  vývoj  v  problematice  podnikového  hospodářství  zůstává  leitmotivem

problematika  ekonomické  efektivnosti  zároveň  se  snahou  o  její  řízení.  Jestliže  je

optimální kombinací výrobních faktorů v podniku dosaženo takového výstupu výroby,
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který uspokojí potřeby trhu, pak je dosaženo efektivnosti. Poměr mezi hodnotou vstupu

a hodnotou výstupu je potom měřítkem efektivnosti. Směrodatná přitom není pouze

efektivnost souhrná ale i dílčí podle výsledků činnosti podniku. 

V  ekonomické  teorii  je  efektivnost  interpretována  jako  vztah  hodnot  prostředků

(vstupů)  a  hodnot  cílů  (výstupů),  respektive  jejich  vzájemný  poměr.  V  případě

existence více druhů žádoucích činností bude situace označena za efektivní, nemůže-li

být  jedna  z  činností  zvýšena  bez  současného  snížení  činnosti  druhé.  Tato  těžko

uchopitelná definice efektivnosti ilustruje mikroekonomický pohled na efektivnost jak

výrobní,  směnovou  tak  výrobně-spotřební.  Výrobní  efektivnost  je  definována  jako

objem výstupů a vstupů ve fyzických jednotkách a je vyjádřena hranicí produkčních

možností, která je dále představována křivkou  PPF (Posibility Production Frontier).

Tato křivka má využití například pro vytvoření představy podniku o rezervách vlastní

produkce  a  to  v  momentě,  kdy  je  porovnána  dosažená  efektivnost  s  maximální

hodnotou. 

V problematice  efektivnosti  směny je  často  zmiňováno kritérium  Paretova  optima.

Takzvané  Pareto-efektivnosti  je  dosaženo  v  tom  okamžiku,  kdy  již  dalším

přerozdělením není možné zlepšit situaci jednoho spotřebitele, aniž by zároveň nedošlo

ke zhoršení situace druhého spotřebitele. Jestliže je zapotřebí optimalizovat výrobně-

spotřební efektivnost, lze opět využít hranici produkčních možností. 

2.5.3 Produkční funkce

V  mikroekonomické  teorii  jsou  běžně  uváděny  tři  základní  výrobní  faktory  (VF)

potřebné  pro  výrobu  statků  –  práce,  půda (primární  výrobní  faktory)  a  kapitál

(sekundární výrobní faktor). Právě podnik je místem, kde dochází k přeměně těchto

vstupů na výstupy. Důležitou vlastností vyrobních faktorů je jejich omezenost.  Ta je

současně  hlavní  motivací  k  hospodárnosti,  efektivnímu  využití  zdrojů   a  tedy

optimálnímu  řízení  nákladů.  Při  řízení  podniku  je  podstatné  kontrolovat  účelnost

vynaložení výrobních faktorů vzhledem k produkci. 
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Právě při pojetí produkční funkce čerpá podniková ekonomika výrazně z ekonomické

teorie.  Výrobní  faktory  lze  dělit  na fixní a variabilní.  Fixní  se  během  určeného

časového úseku nemění, pro variabilní vstupy je v danném časovém období typická

měnící se velikost. S tímto rozdělením výrobních faktorů souvisí i mikroekonomické

chápání krátkého a dlouhého období. V krátkém období je kapitál vnímán jako fixní

výrobní  faktor,  v  dlouhém období  se mohou již  měnit  všechny vstupy,  zde již  má

podnik možnost vyrovnat se změnami ve svém okolí. Podnik se jak v krátkodobém tak

v dlouhodobém horizontu soustředí na různé kombinace vstupních výrobních faktorů.

Změny v sestavě výrobních faktorů závisí na povaze technologických procesů a dále

pak na změnách poptávky, která ovlivňuje velikost výstupu (Duchoň, 2007).

Vzájemný  vztah  mezi  množstvím  výrobních  vstupů  (VF),  použitým  ve  výrobním

procesu a maximálním objemem výstupu (Q), kterého bylo pomocí vstupů dosaženo,

ilustruje produkční funkce. Lze ji zapsat vztahem: 

Q = f(VF)       (1)

Produkční  funkce  představuje  důležitý  nástroj  pro  analýzu  podnikové  technologie.

Přináší  informace  o  maximu  výstupu  (s  krátkodobě  fixní  technologií  a  variabilní

složkou pracovní síly), stanovuje průměrný a marginální produkt. 

2.5.4 Náklady

Nákladová problematika je další významnou oblastí, která je společná jak ekonomické

teorii  tak  podnikové  ekonomice.  K  řízení  nákladů  v  podnikové  praxi  za  účelem

zvyšování  hospodárnosti  je  nutno  dělit  náklady  do  skupin  dle  různých  hledisek.

Obvykle je v podnikové praxi je rozlišováno členění nákladů na :

• druhové

• účelové – podle útvaru nebo podle výkonů

• dle závislosti na změně objemu výroby

• podle činností – provozní, mimořádné a finanční 
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Při aplikaci mikroekonomické teorie do podnikového prostředí je třeba mít na paměti,

že ekonomická teorie narozdíl od účetnictví pracuje s širším pojetím nákladů, kdy jsou

k  explicitním (reálně vynaloženým) nákladům připočítávány ještě náklady  implicitní

neboli náklady  obětované příležitosti.  Podstatou těchto nákladů je obětovaný užitek,

který by jinak subjekt mohl realizovat využitím alternativní příležitosti.  Jedná se tedy

v podstatě  o  výnosy,  o  které  podnik přichází  v  důsledku realizace  jiné alternativní

možnosti.

Speciálním typem nákladů jsou  utopené náklady (Sunk Cost),  tyto náklady již  byly

vynaloženy a není je tedy možné jejich výši již nijak ovlivnit, v tomto případě jsou

alternativní  náklady  nulové.  Mikroekonomický  pohled  rozlišuje  náklady  krátkého  

a dlouhého období. Součástí celkových nákladů krátkého období jsou fixní náklady,

které způsobují nemožnost optimalizace kombinace výrobních vstupů. To je příčinou,

proč  jsou  náklady  krátkého  období  obvykle  vyšší  než  náklady  dlouhého  období.

Náklady obecně závisí na dvou faktorech:

• charakteru produkční funkce

• cenách výrobních faktorů 

K problematice nákladů Vochozka a Mulač (2012, s. 21) dále uvádějí: „Jestliže se bude

firma chovat racionálně, nákladová funkce by měla simulovat minimální náklady firmy

při různé úrovni výstupu a při různých kombinacích výrobních faktorů."

2.5.5 Zisk, bod ukončení činnosti, bod zvratu

S problematikou nákladů je současně spojena i  kapitola zisku, bodu zvratu či  bodu

ukončení činnosti podniku. Tvorba zisku je zásadním stimulem firmy. V nejobecnějším

pojetí  je  zisk  definován  jako  rozdíl  velikosti  celkových  příjmů  (TR)  a  celkových

nákladů (TC). 

Π = TR – TC      (2)

Ekonomické a účetní (podnikové) pojetí zisku je stejně jako v případě nákladů mírně
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odlišné.  Opět  zde  hrají  roli  implicitní  náklady,  které  jsou  v  podnicích  často

podceňovány, a tím mohou výši zisku ovlivnit. V otázce zisku lze rozlišit: 

• účetní zisk = rozdíl mezi příjmy a explicitními náklady

• ekonomický zisk = rozdíl příjmů a součtu explicitních a implicitních nákladů

• normální zisk =  implicitní náklady, zde je čistý ekonomický zisk roven nule

Mikroekonomická  teorie  se  soustředí  na  hledání  bodu,  ve  kterém  je  zisk

maximalizován. Maximalizace zisku dosáhne firma následováním pravidla  MC=MR,

tedy  vyrovnáváním  mezních  nákladů  s  mezními  přijmy.  V  podmínkách  dokonalé

konkurence  současně  platí  rovnost  ceny  produktu  (P)  a  mezních  nákladů  (MC).

Vyrovnání ceny s mezními náklady je pro firmu signálem o optimalizaci vyráběného

množství produkce.

V případě,  že firma při   své činnosti začne realizovat ztrátu,  má na výběr ze dvou

alternativ (je však třeba rozlišit krátké a dlouhé období):

• zastavit činnost - v tomto případě se ale v krátkém období celé fixní náklady

mění ve ztrátu, kterou je třeba uhradit.

• pokračovat v činnosti - tolerovat dočasně ztráty a budou-li variabilní náklady

nižší než příjmy, je možné jejich část uhradit stejně jako přispívat na úhradu

fixních nákladů. Pokud ale výše variabilních nákladů přesáhne příjmy, dojde

oproti  výchozí  situaci  k  dalšímu zvýšení  ztrát  a  v  takovém případě  je  lépe

činnost firmy ukončit. 

Bod zvratu, někdy také nazýván kritickým bodem rentability, vyjadřuje vzájemný vztah

nákladů,  objemu  produkce  a  zisku.  Analýza  bodu  zvratu  je  důležitým  zdrojem

informací pro další výpočty a rozhodovací procesy podniku. V bodě zvratu podnik při

vyráběném množství q* nerealizuje ani ztrátu ani zisk, je to bod, kde se dosažené tržby

rovnají  vynaloženým nákladům.  Tato situace je znázorněna lineárním modelem na

následujícím obrázku č. 1.
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Zdroj: Vlastní zpracování dle SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika, s. 44.

Obr. č. 1 Bod zvratu

Problematiku bodu ukončení činnosti z krátkodobého i dlouhodobého hlediska ilustruje

obr. č. 2. na následující straně. Cena P1 představuje příliš nízkou cenu produkce, kterou

firma nemůže krátkodobě ani dlouhodobě akceptovat. Vyráběné množství  q2 při ceně

P2 je bodem uzavření firmy v krátkém období. Při ceně  P3 realizuje firma ztrátu, ale

krátkodobě je schopna ji akceptovat. S cenou produkce P4 začíná firma vytvářet zisk,

zde je také bod zvratu. Dlouhodobě se musí držet nad úrovní P4,   např. tuto podmínku

na obrázku splňuje například vyráběné množství q5 při ceně P5.   
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Zdroj: Vlastní zpracování dle KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Ekonomie pro strategické řízení, s.104.

Obr. č. 2 Krátkodobá rovnováha firmv DK při různých cenových úrovních

Bod ukočení  činnosti  v  krátkém období  je  situace,  kdy cena  poklesne  pod  úroveň

variabilních nákladů a firma je tedy není schopna hradit, v dlouhém období jakmile

není schopna hradit celkové náklady.

2.6 Shrnutí
V  předešlém  textu  bylo  v  určitých  oblastech  pouze  načrtnuto  propojení

mikroekonomického  a  podnikového  pohledu,  také  bylo  zmíněno  odlišné  chápání

některých pojmů, které jsou oběma disciplínám společné. I přes svou stručnost tento

výtah ale naznačuje, že určité ekonomické jevy není možné zkoumat odděleně a znalost

ekonomické teorie je  i v přístupu podnikového hospodářství je přínosná ne-li potřebná

pro vyvozování konkrétních relevantních závěrů. 
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3 Využití poznatků mikroekonomické 
teorie

„Grau, teuer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum" (Goethe, 2007, s. 
66).
(Šedá je, drahý příteli, všechna teorie a života zlatý strom se zelená.)

V této kapitole jsou v úvodu krátce představeny dva obory - manažerská ekonomika 

a  strategický management,  neboť  jsou  to  právě  tyto  obory,  ve  kterých  je  aplikace

mikroekonomické teorie  do reálného podnikového prostředí  nejpatrnější. Stručně  je

zhodnocen význam manažerské ekonomiky a strategického managementu, definovány

pojmy a  jejich zaměření.  Hlavní  část  kapitoly je  věnována oblastem, ve kterých je

příspěvěk  mikroekonomické  teorie  pro  řešení  praktických  otázek  v  podnikovém

prostředí nejvýraznější – poptávce, nabídce a teorii výroby.  

3.1 Manažerská ekonomika 

Postupný vývoj manažerské ekonomiky až do současné podoby samostatného směru

ekonomie  je  úzce  spjat  s  narůstající  komplikovaností  a  spletitostí  podnikatelského

prostředí. Tato vzrůstající složitost pramení z neustále se zvyšujícího počtu firem, dále

z  množství  inovací,  z  postupujícícho  globalizačního  procesu,  z  rostoucího  počtu

nadnárodních korporací, podnikových fúzí  a  z široké diverzity podnikových činností.

Tyto faktory výrazně přispívají k vzrůstající rivalitě mezi organizacemi a všeobecně se

podílejí na zvyšování úrovně nejistoty a rizika v podnikatelském prostředí. 

Potřeba  činit  racionální  rozhodnutí  v  těchto  stále  komplikovanějších  podmínkách

zvýšila význam a tlak na aplikaci ekonomické teorie, konceptů a nástrojů ekonomické

analýzy do podnikatelských a řídících rozhodnutí. Neboť v dnešním podnikatelském

prostředí  se  při  řízení  podniku  nelze  spoléhat  pouze  na  vlastní  důvtip  či  osobní

zkušenosti, k nadějným vyhlídkám na přežití a prosperitu podniku v tržní ekonomice je

potřebná  také  dobrá  informovanost  o  mikro  i  makroprostředí  podniku,  charakteru

konkurenčního  prostředí,  znalost  nákladové  problematiky,  a  principiální  pochopení

-37-



fungování tržních mechanismů. 

Právě v tomto kontextu  pomáhá mikroekonomie v každodenním životě optimalizovat

a usnadňovat manažerská rozhodování. 

3.1.1 Definice, význam, postavení

Ve  většině  nalezených  definic  manažerské  ekonomiky  je  zmiňován  přínos  závěrů

ekonomické (především mikroekonomické)  teorie  při  řešení  problémů  v  podnikové

praxi,  především  je  zdůrazňován  její  význam  pro  řídící  a  manažerská  rozhodnutí.

Manažerská ekonomika je často charakterizována přímo jako disciplína, jež se zabývá

aplikací závěrů mikroekonomické teorie do podnikové praxe. Například N. Wilkinson

definuje manažerskou ekonomiku jako:

„The  application  of  economic  theory  and  methods  to  business  decision-making

(Wilkinson, 2005, část 1.2.1).”

(Aplikace ekonomické teorie a jejích metod při podnikovém rozhodování.) 

Na  tomto  místě  je  třeba  zmínit  rozdílné  zaměření  mikroekonomie  a  manažerské

ekonomiky. Mikroekonomie je svou povahou převážně pozitivní (popisnou) vědou (viz

také  kapitola  2.1),  zatímco  manažerská  ekonomika  je  normativní  povahy  –  tedy

předepisuje, jak by se firma měla chovat, aby dosáhla určitého cíle. 

Mezi  základní  manažerské  činnosti  patří  plánování,  organizování,  vedení,

koordinování, kontrola a vyjednávání.  Tyto aktivity mají vést k co nejefektivnějšímu

využití  firemních  zdrojů.  Jak  již  bylo  několikrát  zmíněno,  primární  funkcí

managementu je vydávat vhodná rozhodnutí k dosažení stanovených cílů v nejvyšší

možné míře při využití firemních zdrojů. 

Manažerská  ekonomika  je  také  v  odborné  literatuře  často  označována  za  jakýsi

spojovací  můstek  mezi  mikroekonomickou  teorií  a  podnikovou  praxí.  Přesto  však

většinou  samotná  aplikace  mikroekonomické  koncepce  do  podnikové  praxe  není  

k dosažení určitého cíle dostačující. V podnikové praxi je většinou potřeba kombinovat

mikroekonomický přístup s kvantitativními metodami, za účelem získání numerického

řešení konkrétního problému. Kromě mikroekonomické teorie manažerská ekonomika
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dále  využívá  poznatků  z  marketingu,  statistiky,  makroekonomie,  matematiky  či

účetnictví.

Postavení  manažerské  ekonomiky  ve  vztahu  k  manažerským  rozhodovacím

problémům,  ekonomické teorii  a  dalším rozhodovacím nástrojům je znázorněno na

následujícím  schématu.  Je  zde  naznačeno,  že  jakýmsi  předstupněm  optimalizace

rozhodovacího procesu je právě manažerská ekonomika, která v sobě snoubí poznatky

jak mikroekonomické teorie, tak dalších relevantních  disciplín.

Zdroj: Vlastní zpracování dle SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika, s. 14

Obr. č.3 Postavení manažerské ekonomiky

Manažerská  ekonomika  je  disciplínou,  která  se  v  podstatě  zabývá  hledáním

nejefektivnějšího  způsobu  alokování  omezených  zdrojů  a  dosahování  vytyčených

podnikových cílů. 

3.1.2 Mikroekonomie a manažerská ekonomika

Fundamentální  otázky,  které  musí  v  praxi  řešit  management  každého podniku  jsou

následující:

• Co vyrábět? - otázka zaměření podniku, analýza tržního prostředí, poptávky,
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dostupných zdrojů a technologie

• Kolik vyrábět? -  otázka velikosti firmy, současně lze chápat i jako problém

efektivnosti,  které  je  dosaženo tehdy,  když  je  při  využití  dostupných  zdrojů

maximalizován objem vyráběného zboží či služeb

• Jak vyrábět? - otázka výběru efektivní a dostupné technologie

• Jak stanovit cenu produktu? - otázka cenové politiky

• Jak podpořit prodej produktu? - otázka marketingové koncepce

• Jak se vypořádat s cenovou konkurencí? - otázka cenové politiky

• Jak rozšířit produktové portfolio? - otázka plánování investic

Hlavní  částí  ekonomické  teorie  vztahující  se  přímo  k  manažerské  ekonomice  je

mikroekonomická teorie, která se zabývá fungováním trhů a vzájemným působením

různých  ekonomických  subjektů.  Konkrétními  částmi,  které  spadají  do  rámce

manažerské ekonomiky jsou: 

• teorie firmy,  

• teorie chování spotřebitele, 

• teorie výroby a nákladová problematika,

• cenová teorie a teorie konkurenčního prostředí. 

Wilkinson  (2005)  dále připomíná,  že  tyto  části  mikroekonomické  teorie  jsou

manažerskou ekonomikou využívány především v neoklasické  podobě,  která vnímá

ekonomické  subjekty  (spotřebitele,  firmy a  zaměstnance)  jako  racionálně  uvažující

jedince, jejichž chování a jednání je zaměřeno a směřuje k optimalizaci kvantitativních

cílů  (užitky  a  zisky).  Tento  přístup  bývá  často  kritizován  pro  svou  zastaralost  

a nereálnost, ale jedním ze zásadních argumentů pro obhajobu tohoto přístupu je jeho

univerzálnost  a  možnost  snadného  rozšíření  o  další  aspekty,  o  kterých  se  obvykle

přepokládá,  že  jsou  ignorovány  např.  transakční  náklady,  asymetrické  informace,

působení  rizika a nejistoty a další. 
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3.1.3 Ostatní disclípny využívané manažerskou ekonomikou 

Již bylo zmíněno, že manažerská ekonomika využívá poznatků a nástrojů především

mikroekonomické teorie za účelem zkvalitnění rozhodovacích procesů v podnikovém

prostředí. K praktickému využití a aplikaci mikroekonomické teorie je však většinou

zapotřebí ještě příspěvek dalších disciplín, které také významně napomáhají dospět  

k finálním  závěrům později aplikovatelným v rámci manažerských rozhodnutí.  Tento

příspěvek poskytují především následující obory: 

Makroekonomie 

Nejen mikroekonomické veličiny ovlivňují rozhodovací procesy podniku. Současně je

třeba sledovat situaci a vývoj v makroekonomickém prostředí firmy, neboť i změny

politického  prostředí  mají  zásadní  vliv  na  formulování  a  přizpůsobování  strategie

podniku  a  jeho  budoucí  plánování.  Výši  úrokových  sazeb,  míru  nezaměstnanosti,

inflaci,  růst  HDP či  další  makroekonomické ukazatele  je  nutné monitorovat,  neboť

vývojové  trendy těchto  faktorů  mají  na  budoucí  existenci  podniku  zásadní  dopad  

a mohou v konečném důsledku ovlivnit například poptávku po produktech společnosti,

na což musí podnik reagovat. 

Matematika

Využití  matematických  nástrojů  zlepšuje  přehlednost,  napomáhá  formalizaci  a  také

hraje důležitou roli při konstrukci modelů. 

Statistika

Statistické  nástroje  jsou  využívány  především  pro  sběr,  zpracování  a  analýzu  dat.

Statistika tak poskytuje základ pro testování a ověřování validity ekonomické teorie,

dále pomocí  pravděpodobnostních modelů a jejich závěrů pomáhá vypořádat  se při

rozhodování s nejistotou v ekonomickém prostředí.

Operační výzkum 

Slouží k analýze získaných dat a tvorbě modelů, které následně nejčastěji řeší jeden ze

tří  základních problémů – požadavek na minimalizaci, maximalizaci  či  optimalizaci

určité veličiny. 
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Účetnictví 

Poskytuje  průběžné  záznamy  a  data  o  finančních  aktivitách  podniku,  které  jsou

manažery využívány pro další rozhodování. 

3.2 Strategický management – strategické řízení

Pojem  strategický  management  či  strategické  řízení  představuje  špici  pomyslné

pyramidy  úrovní  řízení,  kde  základ  tvoří  řízení  operativní  a  střed  řízení  taktické.

Strategické řízení je tedy jednou z částí podnikového řízení. Pod pojmem strategický

management lze rozumět souhrn mnoha aktivit zahrnující mimo jiné výzkum tržních

podmínek, sociálních, legislativních a politických faktorů, identifikaci faktorů vnějšího

prostředí,  které mohou pro podnik znamenat příležitost nebo hrozby, spotřebitelských

preferencí, jejichž cílem je získání informací nezbytných pro formování dlouhodobých

cílů organizace (Vochozka a Mulač, 2012).

V  souvislosti  se  strategickým  managementem  jsou  často  definovány  pojmy  vize,

poslání/mise a strategie. 

Vize je stručné, jasné a přesné vyjádření idei, čím se firma chce stát. Zpravidla se jedná

o dlouhodobý koncept, časově velmi vzdálený cíl. 

Mise má oproti  vizi  současnější  i  když  stále  spíše  dlouhodobý charakter.  Měla  by

poskytnout odpovědi na základní otázky – čeho chce firma dosáhnout, co je předmětem

podnikání  firmy,  jaké  jsou  její  priority.  Je  základním smyslem,  důvodem existence

firmy. V reakci na významné změny v okolí podniku se může měnit. 

Strategické cíle firmy se stanovují v návaznosti na firemní vizi a misi, zhmotňují je 

a  předkládají  jejich  měřitelnou podobu. Jsou žádoucími budoucími stavy,  nyní však

zpravidla časově ohraničenými,  ke kterým podnikové činnosti směřují. Strategické cíle

by měly být formulovány po analýze okolí podniku a v souladu s principy SMARTER. 

Specific  -  specifický,  Measurable  -  měřitelný,  Achievable  -  dosažitelný,  Result

oriented  – realistický,  orientovaný na  výsledek,  Time-framed  –  časově ohraničený,

Ethical – v souladu s etickými principy, Resourced – zaměřený na zdroje (Fotr, 2012).
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Strategii lze poté chápat jako soubor strategických cílů a postupy,  jakými by mělo být

těchto cílů  dosaženo, neboť takových postupů existuje většinou několik -  například

požadavek  na  zvýšení  zisku  lze  zajistit  zvýšením  cen  nabízeného  zboží,  snížením

nákladů, zvýšením objemu prodeje atp. 

Strategický  management  je  nutné  vnímat  jako  neustávající  kontinuální  proces.  Na

strategickou  analýzu  navazuje  stanovovení  (formulace)  podnikové  strategie,  poté

implementace strategie a její kontrola - vyhodnocení. 

Které konkrétní části mikroekonomické teorie přispívají k naplňování jednotlivých cílů

strategického managementu, je řešeno v následujících oddílech práce. 

3.3 Poptávka  
Koncept  nabídky  a  poptávky  představuje  nejdůležitější  oblast  ekonomické  teorie.

Nabídka  a  poptávka  pomáhají  identifikovat  a  pochopit  řadu  významných  faktorů

podílejících se na mnoha ekonomických jevech. 

Význam poptávky byl krátce zmíněn již ve druhé kapitole této práce. Klesající funkce

poptávky představuje množství  zboží, které jsou spotřebitelé při  určité ceně ochotni

nakoupit. 

Charakteristikou  poptávky  a  její  analýzou  začíná  většina  publikací  věnovaných

manažerské ekonomice, neboť pomocí této analýzy je možné předvídat budoucí vývoj

poptávky. Z manažerského pohledu je přínosné sledovat poptávku jak v krátkodobém,

tak  v  dlouhodobém časovém horizontu.  Krátkodobý výhled  napomáhá zejména  při

plánování  výroby,  z  dlouhodobého hlediska  je  významný pro investiční  rozhodnutí,

rozhodování o navýšení či snížení výrobních kapacit. Napomáhá také určit významné

faktory ovlivňující poptávku po produktech firmy. Správný odhad budoucích tržeb je

velmi důležitou oblastí pro manažerská rozhodnutí a podnikové plánování.

Typy poptávky

Poptávka je rozlišována na  individuální,  tržní a  agregátní. Individuální poptávkou se

rozumí poptávka jednoho spotřebitele, tržní poptávka potom představuje souhrn těchto

individuálních poptávek v rámci určitého trhu, agregátní poptávka, kterou se zabývá
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makroekonomie, představuje souhrn všech poptávek, tedy celkové poptávané množství

v ekonomice (Kraft et al., 2013).

3.3.1 Cenová elasticita poptávky

Z pohledu výrobce je důležitou vlastností  poptávky její  elasticita.  Cenová elasticita

poptávky  představuje  vzájemný  vztah  mezi  změnou  ceny  zboží  a  poptávaným

množstvím, její velikost lze měřit pomocí koeficientu cenové pružnosti poptávky (ED),

který je vyjádřen následujícím vztahem: 

ED= 
% změny množství poptávaného zboží

% změnacen
          (3)

Pomocí tohoto vztahu lze určit, ke kolika procentnímu zvýšení či snížení poptávaného

množství  dojde,  jestliže  se  cena  sníží  (zvýší)  o  1%.  Dle  hodnoty  koeficientu  je

rozlišována  poptávka  pružná,  nepružná,  jednotkově  pružná,  absolutně  pružná 

a absolutně nepružná. Pro praktické využití lze předchozí vztah upravit do tvaru:

 

E D=|( Q2− Q1

(Q 2+Q1) :2
:

P2− P1

(P2+P1) :2
)|

  (4)

kde Q1  = poptávané množství před změnou ceny

Q2  = poptávané množství po změně ceny

P1 = původní cena

P2  = nová cena

Keřkovský (2004) uvádí, že hodnoty koeficientů cenové pružnosti poptávky pro určité

komodity je možné najít v ekonomické literatuře jako výsledky provedených výzkumů.

Prakticky lze hodnotu koeficientu z křivky poptávky určit odečtením hodnot  Q1,  P1 

a Q2 a P2 a dosazením do vztahu pro výpočet ED. 

Dále identifikuje nejvýznamnější  faktory,  které ovlivňují výslednou hodnotu cenové
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pružnosti poptávky. Jsou to: 

• Význam  zboží  pro  spotřebitele -   po  zbytných  výrobcích  je  poptávka

všeobecně pružnější, zatímco po nezbytném zboží se vyznačuje elasticitou nižší

• Životní úroveň a životní styl spotřebitele -  rozdílnost preferencí spotřebitelů

vzhledem k jejich příjmu a zvyklostem

• Podíl  výdajů  za  danné  zboží  v  rozpočtu -  vyšší  podíl  konkrétního  zboží,

znamená současně vyšší elasticitu poptávky tohoto zboží

• Existence a dostupnost substitutů - množství substitutů pro určité zboží je

přímo úměrné elasticitě jeho poptávky. 

Praktický pohled na pružnost poptávky – nízká elasticita/nepružnost poptávky znamená

určitou závislost  zákazníka, je výhodná při zvyšování ceny a naopak nevýhodná při

jejím  snižování.  Poptávka  je  formována  především zákazníky,  zájmem  výrobce  by

měla být nepružná poptávka po jeho zboží – současně je však třeba sledovat stav zásob,

neboť ty jsou v případě neelastické poptávky prakticky neprodejné (Keřkovský, 2004).

Vývoj cenové elasticity poptávky vzhledem k ceně

V průběhu poptávkové křivky není  hodnota  koeficientu  cenové pružnosti  poptávky

totožná, ale mění se vzhledem k ceně respektive cenovému pásmu. Ve většině případů

se směrem k pásmu nižších cen snižuje.

Vývoj cenové elasticity poptávky v čase

Významnou  roli  ve  vývoji  poptávky  hraje  faktor  času.  Vývoj  cenové  elasticity

poptávky v  závislosti  na  čase lze  odvodit  jednoduchou úvahou –  čím delší  časové

období  bude  mít  spotřebitel  k  dispozici,  aby  se  vyrovnal  se  změnou  ceny,  tím

elastičtější poptávka bude.

Pro  praktické  využití  výše  zmíněných  závěrů  o  vývoji  cenové  elasticity  poptávky,

formuluje Keřkovský (2004) následující prakticky využitelné poznatky:

1. Dojde-li  ke snížení  ceny zboží  v  situaci,  kdy je  poptávka po něm elastická,  lze

očekávat růst celkových příjmů z prodeje tohoto zboží.
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2. Dojde-li ke snížení ceny zboží v situaci, kdy je poptávka po něm neelastická, potom

lze očekávat snížení celkových příjmů z prodeje.

3.  V případě jednotkové elasticity nedojde při  malé změně ceny ke změně příjmu  

z prodeje.

4. Elasticitu  poptávky  po  konkrétním  zboží  lze  určit  pomocí  porovnání  údajů  

o celkových příjmech z prodeje tohoto zboží před a po úpravě ceny. 

5. Významným poznatkem pro cenovou politiku je skutečnost, že výrazné zlevňování

zboží, jehož ceny se již pohybují v pásmu nepružnosti, je neefektivní.

6. Pokud se poptávka vyznačuje vyšší pružností v pásmu vyšších cen a nižší pružností

v pásmu nižších cen, pak snaha o zvýšení příjmů z prodeje/tržeb bude efektivní pouze 

v pásmu vysokých cen při vyšší pružnosti poptávky a neefektivní v pásmu nižších cen

při nepružnosti poptávky.

Dalšími  speciálními  typy  poptávkové  elasticity  je  elasticita  důchodová  a  křížově

cenová. 

3.3.2 Důchodová  elasticita poptávky 

Je opět vztahem mezi změnou poptávaného množství zboží a jednoprocentní změnou

spotřebitelova důchodu. Může nabývat kladných i záporných hodnot. 

EI = 
% poptávanéhomnožství

% příjmu
                            (5)

Dle  hodnoty koeficientu důchodové elasticity poptávky rozděluje  mikroekonomická

teorie statky na  luxusní (koeficient je větší než jedna),  nezbytné (koeficient je menší

než jedna), normální (koeficient je kladný) a podřadné (koeficient je záporný). 

3.3.3 Křížově cenová elasticita poptávky 

Tento typ cenové elasticity poptávky udává, o kolik procent se sníží (zvýší) poptávané

množství  určitého  zboží  při  změně  ceny  alternativního  zboží.  Koeficient  křížové
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elasticity poptávky lze opět podobně jako u cenové elasticity poptávky určit podílem

procentuální změny poptávaného množství  a procentuální změnou ceny. 

EXY = 
% změnaceny poptávanéhomnožství X

% změnaceny Y
      (6)

Křížově cenová elasticita poptávky může nabývat kladných, záporných nebo nulových

hodnot  v  závislosti  na  tom,  zda  jsou  zkoumané  produkty  substituty,  komplementy

(vzájemně se doplňující zboží) nebo jejich poptávky spolu nesouvisejí. 

Keřkovský (2004) dále uvádí, že koeficienty křížové elasticity poptávky napomáhají  

v  dlouhodobém  horizontu  předvídat  vývoj  spotřeby/poptávky.  Jako  další  praktické

využití zmiňuje analýzu odvětví ve strategickém řízení podniku, například při využití

Porterova modelu 5 sil. 

3.3.4 Identifikace poptávky

Identifikace poptávky a jejích parametrů má zásadní význam pro strategický marketing.

Keřkovský  (2004)  uvádí  následujících  pět  způsobů,  jak  lze  v  podnikové  praxi

identifikovat poptávku: 

• Technikami  marketingového  výzkumu  (pomocí  interview)  –  po  identifikaci

individuálních poptávek konkrétních zákazníků je odvozena  tržní či celková

poptávka

• Na základě historických dat – je-li k dispozici dostatek statisticky relevantních

dat

• V průzkumové prodejně – nové zboží je zde v počátku nabízeno za vysokou

nebo naopak nízkou cenu, která je postupně snižována nebo zvyšována, poté je

možné sledovat vývoj cen a poptávaného množství zboží

• Metodou fiktivních nákupů – podobný princip jako u průzkumové prodejny,

pouze  ve  fiktivní  prodejně  a  s  fiktivními  penězi,  je  sledováno  chování

spotřebitelů a reakce na změny cen
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• Počítačovou  simulací  (hrami)  –  modernější  verze  předchozí  metody,  je  zde

využívána počítačová simulace

3.4 Nabídka
Nabídka  v  ekonomické  teorii  představuje  vztah  mezi  cenou  a  množstvím  zboží

nabízeného vyrobci. Zákon rostoucí nabídky vyjadřuje závislost mezi cenou komodity

a množstvím nabízeného zboží, s růstem ceny zboží se jeho nabízené množství zvyšuje.

Stejně  jako  v  případě  poptávky  jsou  rozlišovány  tři  druhy  nabídky:  individuální

nabídka jednoho konkrétního výrobce, tržní nabídka a agregátní představující veškeré

výrobci nabízené zboží na trhu.  

3.4.1 Cenová elasticita nabídky 

Podobně jako v případě poptávky charakterizuje cenová elasticita nabídky vztah mezi

změnou nabízeného množství zboží při změně ceny zboží. K jejímu měření cenové je

využíván koeficient cenové elasticity nabídky (ES), který definuje následující vztah: 

ES = 
% změnamnožství nabízeného zboží

% změnaceny
      (7)

Po úpravě vztahu, lze opět získat prakticky aplikovatelný vzorec:

ES=(
Q2− Q1

(Q2+Q1): 2
:

P2− P1

( P2+ P1): 2
)

      (8)

                                                                            

Pomocí  tohoto  vztahu  lze  opět  určit,  ke  kolika  procentnímu  zvýšení  (snížení)

poptávaného  množství  dojde,  jestliže  se  cena  sníží  (zvýší)  o  1%.  Dle  hodnoty

koeficientu  je  rozlišována  nabídka  pružná,  nepružná,  absolutně  pružná,  absolutně

nepružná a jednotkově pružná. A opět stejně jako u elasticity poptávky je možné nalézt

hodnoty  koeficientů  v  ekonomické  literatuře,  jakožto  výsledky  provedených
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výzkumných šetření. 

Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující cenovou  elasticitu nabídky řadí Keřkovský

(2004) následující:

• Možnosti  a  náklady  na  skladování –  čím  komplikovanější  je  skladování

zboží, tím nižší je pružnost nabídky

• Charakter použitých technologií  a výrobního procesu –  čím flexibilnější  

a univerzálnější technologie, tím elastičtější nabídka

• Vytížení výrobních kapacit  – nevytížené výrobní kapacity mohou přispívat  

k pružnější nabídce firmy

• Dostupnost  výrobních  faktorů  a  kapacity  distribučních  kanálů  –  čím

dostupnější  jsou  potřebné  výrobní  faktory  a  distribuční  kanály,  tím  vyšší

pružnost nabídky

• Struktura nákladů – omezení pro pružnost nabídky představují vysoké fixní

náklady

• Lidský faktor – pod tímto faktorem se rozumí ochota a možnosti výrobce vyjít

zákazníkovi vstříc

• Konkurence  –  čím rivalitnější  je  konkurenční  prostředí  podniku,  tím vyšší

nabídkovou elasticitu lze očekávat

Vývoj nabídkové elasticity v čase

Zde  je  situace  opět  analogická  s  vývojem potávkové  elasticity,  čím  více  času  má

výrobce k dispozici,  tím větší elasticitou se bude jeho nabídka vyznačovat. 

Pružná versus nepružná nabídka

Elasticita  nabídky je  paramater,  jehož  charakter/velikost  by měl  určit  management

podniku  při  formulaci  firemní  strategie.  Apel  na  vyšší  pružnost  nabídky  může

představovat pro podnik nákladovou zátěž (například delší otevírací doba) a není tedy

vhodný  pro  strategii  nízkých  nákladů,  jindy  však  může  pro  firmu  znamenat
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konkurenční výhodu. Nelze tedy jednoznačně zobecnit, zda je pro podnik výhodnější

více pružná či nepružná nabídka.  

3.4.3 Identifikace nabídky

Při identifikaci nabídky lze postupovat obdobně jako v případě poptávky. Například

dotazníkovým šetřením lze získat od producentů přehled o množství zboží, které by

byli  ochotni  při  stanovené  ceně  vyrábět  a  nabízet.  Pokud  je  k  dispozici  dostatek

důvěryhodných statistických dat, je možné z individuálních nabídek odvodit tržní či

celkovou nabídku. 

3.4.4 Necenové faktory ovlivňující nabídku a poptávku

Množství  nabízené  produkce  výrobci  a  poptávaného  množství  výrobků  a  služeb

spotřebiteli je kromě ceny zboží samozřejmě závislé na mnoha dalších faktorech. Jako

nejvlivnější necenové faktory identifikuje Keřkovský (2004) pro poptávku následující: 

• změny spotřebitelských příjmů, 

• změny cen substitutů (případně komplementárního zboží), 

• výrazné módní trendy, změny životního stylu, počtu lidí a zdravotního stavu

populace, 

• očekávání změn cen nebo změn výše důchodů (u spotřebitelů)

• regulační opatření

V případě nabídky se jedná o následující faktory: 

• změny cen vstupů 

• změny výrobních podmínek 

• změny v organizaci výroby a technologické změny

• klimatické podmínky

• konkurenční prostředí  (změna intenzity)

• očekávání změn ze strany producentů
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Význam znalosti působení těchto necenových faktorů spočívá ve schopnosti objasnit

některé jevy, ke kterým na trhu došlo (retrospektivní analýza) a dále ve schopnosti

předvídat budoucí vývoj trhu (perspektivní analýza).  Pro strategický management je

tento  odhad  budoucího  vývoje  na  trhu  klíčovou nezbytností  pro  formulaci  úspěšné

obchodní strategie. 

3.5 Nákladová problematika
Tento oddíl práce je zaměřen na teorii rozhodování firmy. Obsahuje a pracuje s pojmy,

které  již  byly  charakterizovány  v  druhé  kapitole,  například   vzácnost  výrobních

faktorů,  náklady  obětované  příležitosti,  výrobní  efektivnost,  explicitní  a  implicitní

náklady, výrobní faktory a další ) a v této části proto nebudou znovu charakterizovány. 

V druhé kapitole již byl podnik popsán jako organizovaná jednotka, jejímž cílem je

transformace vstupů - zdrojů (výrobní faktory) ve výstupy (zboží a služby), které poté

slouží  ke  spotřebě.  Výrobní  zdroje  jsou  omezené,  zatímco  lidské  potřeby  jsou

neomezené.  Tímto  nesouladem  vzniká  problém  alokace,  neboli  rozmístění  těchto

omezených statků mezi ekonomické subjekty. 

Motivací pro fungování podniků je zpravidla tvorba zisku, který znamená pro vlastníky

zvýšení  jejich  bohatství,  pro  podnik  zajištění  reprodukce  výrobního  potenciálu.  Na

základě tohoto předpokladu maximalizace zisku je producent veden k maximalizaci

výnosu statků při dané spotřebě výrobních faktorů, či docílení určitého výnosu s co

nejmenším množstvím výrobních faktorů (Wöhe a Kislingerová, 2007).

3.5.1 Optimalizace průměrných nákladů v krátkém a dlouhém období

Dosažení efektivnosti  ve výrobě je jedním ze základních témat ekonomie, vyžaduje

optimální  využití  výrobních  zdrojů.  Při  snaze  o  nákladovou  optimalizaci  je  třeba

rozlišovat  krátké  a  dlouhé  období.  V  krátkém  období  má  firma  obecně  omezený

manévrovací prostor, co se týče změny objemu  výstupu. Na zvyšující se požadavky

trhu po její produkci tedy v krátkém období může reagovat pouze tak, jak jí dovolí

stávající výrobní kapacity, které jsou spojené s určitou úrovní fixních nákladů. Určitého

zvýšení objemu výroby lze také dosáhnout zefektivněním výrobního procesu. Objem
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výstupu firmy se v tomto případ musí pohybovat v okolí minima křivky průměrných

nákladů  AC.  V  této  strategii  spočívá  princip  optimalizace  průměrných  nákladů  

v krátkém časovém období.

V  dlouhém  období  je  pro  nákladovou  optimalizaci  významná  křivka  LAC,  která

ohraničuje  oblast  reálných  a  nedosažitelných  průměrných  nákladů.  Tento  fakt  je

významný pro firmy, které usilují o to stát se  Cost Leaderem.  V takovém případě by

měla směřovat produkci k objemu v okolí  na následujícím obrázku č. 4, kde ji nehrozí

nákladová konkurence. O firmě, která dosáhne tohoto stupně nákladové optimalizace

se říká, že má absolutní výhodu v nákladech (Absolute Cost Advantage)  (Keřkovský,

2004).

Zdroj: Vlastní zpracování dle KEŘKOVSKÝ, Miloslav.  Ekonomie pro strategické řízení,  s.  86.

Obr. č. 4  Průměrné náklady firmy v dlouhém období, ztráty/úspory z rozsahu

3.5.2 Úspory a ztráty z rozsahu

Minumum  LAC představuje  při  dlouhodobém  pohledu  optimální  objem  produkce  

a výrobních kapacit. Vlevo od bodu  Q0  se nachází interval, kde průměrné dlouhodobé

náklady klesají,  spolu s rostoucím objemem výroby,  tato oblast je označována jako

oblast  úspor ze změn objemu výroby (také úspory z rozsahu). Oblast vpravo od bodu
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bývá označována jako oblast ztrát ze změn objemu výroby (jinak ztráty z rozsahu). 

Za hlavní příčiny ztrát  z rozsahu se považují  problémy organizace a řízení velkých

výrobních celků. Za hlavní faktory úspor z rozsahu se považují: 

• vyšší specializace, 

• efektivnější dělba práce při vyšších objemech výroby, 

• dokonalejší využití materiálů a surovin,

•  prostředky na nové technologie a jejich rozvoj. 

3.5.3 Optimalizace jednotkových nákladů – zásadní úkol strategického 
managementu

Identifikace polohy minima křivky dlouhodobých nákladů pro jednotlivá odvětví  je

dlouhodobou  snahou  ekonomů.  Pro  strategický  management  je  cenná  zejména

informace, ve které části křivky dlouhodobých průměrných nákladů se firma vzhledem

k  akuálnímu  objemu  produkce  nachází.  Veličina,  která  oblast  dlouhodobého

nákladového minima vytyčuje, je nazývána  MES (Minimum Efficient Scale) a udává

velikost tržního podílu, který musí firma ovládat, aby se nacházela v pásmu minima

dlouhodobých průměrných nákladů. 

Princip optimalizace jednotkových nákladů není komplikovaný, jak uvádí Keřkovský

(2004) a spočívá v hledání minima nákladové funkce. V praktickém prostředí je však

problémem  nedostatek  potřebných  informací,  neboť  parametry  jednotlivých

nákladových  křivek  nejsou  známy.  Řešením  by  mohl  být  informační  systém

uzpůsobený k  archivaci  a  poskytování  informací  o  nákladech  při  změnách  objemu

výroby. Lze buď shromažďovat a vyhodnocovat data o vývoji nákladů a na základě

těchto dat odhadovat budoucí vývoj nebo předpovídat (vypočítávat) vývoj nákladů.

3.6 Teorie chování spotřebitele
Teorie  chování  spotřebitele  na  trzích  zboží  a  služeb  vychází  z  analýz  rovnováhy

spotřebitele,  a  to  na  základě  dvou přístupů  –  kardinalistické  a  ordinalistické teorie

užitku. 
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3.6.1 Užitek

Užitek  představuje  veličinu,  která  vyjadřuje  míru  uspokojení  plynoucí  ze  spotřeby

určitého statku. Kardinalistická teorie užitku předpokládá jeho měřitelnost  (možnost

peněžního  vyjádření).  Ordinalistická  teorie  užitku  postuluje,  že  užitek  není  přímo

měřitelný,  ale  je  možné  porovnávat  různé  velikosti  užitků  v  návaznosti  na  různé

kombinace spotřebovávaných statků. 

Mezní  užitek MU (Marginal  Utility)  potom  představuje  změnu  celkového  užitku

spotřebitele, jestliže se změní množství spotřebovávaného statku o jednotku. 

Hodnota  mezního  užitku  klesá  spolu  s  množstvím spotřebovávaného  zboží.  O  této

skutečnosti hovoří  zákon klesajícího mezního užitku.  Neboť mikroekonomická teorie

uvažuje racionálně se chovající spotřebitele, předpokládá porovnávání mezního užitku,

který  by   spotřebitel  získal  spotřebou  další  jednotky  zboží  a  ceny  jednotky  zboží

(Koutsoyiannis, 1975).

3.6.2 Rovnováha spotřebitele – kardinalistický přístup

V případě  jednoduchého  modelu  -  nákupu  jediné  komodity  x,  se  bude  spotřebitel

nacházet ve stavu rovnováhy, pokud se mezní užitek z komodity  x  (MUx) vyrovná  

s tržní cenou Px. Pokud by byl užitek ze spotřeby zboží větší než jeho cena, mohl by

spotřebitel zvyšovat svůj užitek dalším nákupem tohoto zboží, podobně kdyby užitek 

z komodity byl menší, než jeho cena, mohl by omezovat jeho spotřebu a ponechávat si

část  důchodu.  Maximalizace  užitku tedy spotřebitel  dosahuje právě  když   MUx=Px

(Koutsoyiannis, 1975).

3.6.3 Spotřebitelský přebytek

Za spotřebitelský přebytek (Consumer Surplus) je označován rozdíl mezi celkovými

výdaji a celkovým užitkem pro spotřebitele. Keřkovský (2004) připomíná, že pomocí

teorie spotřebitelského přebytku lze v reálném světě vysvětlit  mnoho ekonomických

jevů. Například je možné objasnit fenomén, proč spotřebitelé někdy preferují nákup

podřadnějšího zboží,  které přináší  menší  celkový užitek,  než  kvalitnější  alternativa.

Tato situace je zachycena i na následujícím obrázku. Spotřebitel má možnost volit mezi

zbožím  A a  zbožím  B,  přičemž  zboží  A je  kvalitnější,  zboží  B  lze  označit  za
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podřadnější. Racionálně se chovající spotřebitel v tomto případě bude preferovat méně

kvalitní zboží B i přes to, že nedosáhne takové míry užitku, jaké by mohl dosáhnout

nákupem kvalitnějšího zboží. Pokud by spotřebitel zvolil variantu A, realizoval by totiž

celkový  záporný  přebytek  spotřebitele.  Tento  paradox  je  zapříčiněn  příliš  vysokou

cenou zboží A. Zároveň teorie spotřebitelského přebytku a mezního užitku objasňuje,

proč  jsou  za  určitých  okolností  spotřebitelé  ochotni  "přeplácet"  i  relativně  levné

komodity  při  jejich  nedostatku,  jestliže  se  toto  zboží  vyznačuje  vysokou  mezní

užitečností (sůl nad zlato).

Zdroj: Vlastní zpracování dle KEŘKOVSKÝ, Miloslav.  Ekonomie pro strategické řízení,  s.  86.

Obr. č. 5 Rozhodování o koupi substitutů různé kvality

3.6.4 Chování spotřebitele dle teorie indiference

Jak  již  bylo  uvedeno,  teorie  indiference  nepředpokládá  měřitelnost  užitku  a  pro

chování  spotřebitele  využívá   indiferenční  analýzu.  Stále  je  zachována  podmínka

racionálního  chování  spotřebitele,  který  chce  maximalizovat  svůj  užitek.  Ten  není

měřitelný přímo, ale je možné jej vyjádřit pořadím spotřebitelových preferencí, kdy je

porovnáván užitek z různých kombinací spotřebovávaných statků. 

3.6.5 Rovnováha spotřebitele – ordinalistický přístup

K  analýze  rovnováhy  spotřebitele  je  využívána  indiferenční  mapa,  skládající  se  

z  indiferenčních křivek.  Každá z indiferenčních křivek představuje různé kombinace

dvou statků,  které  přinášejí  spotřebiteli  stejný užitek.  Pro  různé  spotřebitele  se  tak
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indiferenční křivky pochopitelně mohou lišit a stejně tak se liší indiferenční křivky pro

různé druhy komodit. 

Sklon indiferenčních křivek udává mezní míra substituce ve spotřebě MRS. Vyjadřuje

jakého množství jednotek komodity A ve prospěch komodity B je konzument nucen se

vzdát, aby užitek z této nové kombinace komodit byl totožný.

Důchod spotřebitele je omezený.  Tato skutečnost vystupuje jako překážka ve snaze  

o  maximalizaci  užitku. Spotřebitelův důchod v indiferenční analýze vyjadřuje  linie

příjmu.

Na následujícím obrázku č. 6 je znázorněna rovnováha spotřebitele. Bod rovnováhy je

určen bodem dotyku linie příjmu a odpovídající indiferenční křivky.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle KOUTSOYIANNIS, Anna. Modern Economics, str. 22. 

Obr. č. 6 Rovnováha spotřebitele

Indiferenční teorie má, co se praktického využití týče,  dle Keřkovského (2004) zásadní

přínos především v poskytnutí teoretického rámce, který umožňuje pochopit podstatu

formování poptávky spotřebitele po určitých typech zboží a provázanost fungování trhů

při  změnách cen statků  a změnách spotřebitelských  důchodů pomocí  substitučního,

důchodového a cenového efektu.  

Substituční efekt představuje změnu poptávaného množství určitého zboží a přechod na
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substituty v důsledku zvýšení/snížení ceny určitého zboží.

Důchodový efekt vyjadřuje změny ve spotřebě způsobené změnou reálného důchodu

spotřebitele. 

Cenový  efekt  je  vektorovým  součtem  předchozích  a  zachycuje  celkovou  změnu

chování spotřebitele po zvýšení/snížení ceny určitého zboží.   
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4  Přístupy k teorii firmy
 

„The purpose of the analysis of the firm is not to explain all actions of each and every firm in

existence, we are satisfied if we can explain certain strong tendencies in representative sector

of business. The chief aim of the analysis, moreover, is to show the probable efects of certain

changes..."  (Machlup, 1991, s. 157).  

(Smyslem analýzy firmy není vysvětlit jednání každé jednotlivé existující  firmy, jsme spokojeni,

pokud dokážeme objasnit  určité silné tendence v reprezentativním sektoru odvětví.  Hlavním

cílem analýzy je víceméně poukázat na možné důsledky určitých změn....)

Čtvrtá kapitola práce je věnována různým přístupům k teorii firmy. Nejprve seznamuje

s neoklasickým přístupem, charakterizuje jednoduchý model firmy maximalizující zisk,

dále uvádí předpoklady neoklasického modelu, jeho omezení a využití. V další části se

zabývá  charakteristikou  nejvýznamnějších  alternativních  přístupů  k  teorii  firmy  –

manažerským, behaviorálním, institucionálním a postkeynesiánským teoriím a stručně

popisuje jejich modely. Pro porovnání je uveden také přístup podnikové ekonomiky 

k problematice. 

4.1 Neoklasický model firmy
Neoklasická  teorie  firmy,  vystavěná  na  mikroekonomických  základech,  byla

představena  na  přelomu  19.  a  20.  století.  Ačkoli  tento  myšlenkový  směr  vznikal

nezávisle  na  několika  místech  a  nelze  přesně  určit  místo  ani  původce,  za

nejvýznamnější  autory  neoklasického  konceptu  bývá  označován  A.  Marshall  spolu

s L. Walrasem. Tato teorie je zaměřena na fenomén utváření ekonomické rovnováhy,

alokaci  omezených zdrojů,  na chování  jednotlivců a firem v  tržním prostředí,  a  to

zejména v souvislosti se změnami poptávky. Vychází z myšlenek klasických ekonomů

A.  Smitha  a  D.  Ricarda  o  samoregulační  schopnosti  trhu.  Za  největší  přínos

neoklasické teorie je všeobecně považována formalizace přístupu k ekonomické teorii,

jíž bylo dosaženo  především využitím matematického aparátu  a vybudování základů

pro  takzvaný hlavní  proud  ekonomické  teorie,  který je  vyučován  dodnes  (Blažek  
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a Uhlíř, 2011). 

Tento inovativní přístup však spolu s nespornými výhodami bohužel přinesl i mnohá

omezení.  Matematizace  ekonomie  výborně  posloužila  k  pregnantnímu  vyjádření

ekonomických veličin, ke sledování či popisu jejich závislostí, na straně druhé přístup

ke zkoumaným jevům začal postupně vykazovat známky přehnané formalizace. Právě

nadměrná  formalizace  je  jedním  z  aspektů,  který  byl  později  neoklasické  teorii

vytýkán. 

K  této  problematice  Blažek  s  Uhlířem  (2011)  dále  poznamenávají,  že  přísně

matematickým  přístupem  k  ekonomickým  jevům  neoklasická  teorie  často  opomíjí

věcný obsah,  uchyluje  se  k  abstraktním analýzám, které nemají  vždy návaznost  na

konkrétní problémy a naproti tomu některé banální jevy popisuje svým symbolickým

jazykem matematických proměnných až přespříliš komplikovaně. 

4.1.1 Předpoklady modelu

Neoklasická teorie firmy vychází z několika základních předpokladů, které jsou pro

další uvažování naprosto klíčové. Jsou to:

• Předpoklad  racionálního  chování  aktérů  (Homo Economicus)  v  podmínkách

jistoty

• Sledování  jediného  cíle  –  maximalizace  zisku,  které  ho  je  dosahováno

vyrovnáváním mezních nákladů s mezními  příjmy  MC=MR 

• Dokonalá  informovanost  ekonomických subjektů  (pro  podniky je  významný

zejména předpoklad znalosti výnosových a nákladových funkcí)

• Neoddělenost  řízení  a  vlastnictví  podniku  –  vlastníci  firmu  současně  řídí,

přičemž mají neomezený přístup k úplným a relevantním informacím, které jim

umožňují plně optimalizovat rozhodovací proces

• Absence  zájmových  skupin,  jež  by  byly  schopny  ovlivnit  stanovování  cílů

firmy

Splnění  těchto  podmínek  vede  v  neoklasické  teorii  k  dosažení  tržní  rovnováhy

(ekvilibria), při níž jsou plně využívány výrobní faktory. 
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4.1.2 Jednoduchý model firmy maximalizující zisk

Sledování maximalizace zisku je základním elementem neoklasického modelu firmy.

Obrázek č.  7 znázorňuje maximalizaci  zisku v jednoduchém schématu.  Firma bude

vyrábět takové množství produkce, kdy se její mezní náklady budou rovnat mezním

příjmům. 

Rostoucí křivka mezních nákladů upozorňuje, že náklady na každou další vyrobenou

jednotku  jsou vyšší než na předchozí a  klesající křivka mezních příjmů naznačuje, že

pokud chce firma prodat  více produkce,  musí  snížit  cenu.  Při  vyráběném množství

produkce Q*, firma maximalizuje zisk.

Zdroj: Vlastní zpracování

Obr. č. 7 Jednoduché schéma maximalizace zisku

4.1.3 Omezení modelu

Validita  a  použitelnost  modelu  byly  mnohokrát  konfrontovány  s  kritickými

připomínkami  odborné  veřejnosti.  Kritika  přístupu  k  neoklasickému  modelu  firmy

většinou  vychází  z  omezujících  podmínek,  na  kterých  je  model  založen.  Některá

omezení  jsou  zjevná  již  z  úvodních  předpokladů  modelu.  Příkladem  může  být

předpoklad neodděleného vlastnictví  a řízení podniku, který není zvlášť ve velkých

korporacích pravděpodobný. 

Další  omezení  dle  Wilkinsona  (2005)  vychází  z  problematiky  měřitelnosti  zisku  

a vnímání zisku, neboť samotný pojem zisku je nejednoznačný a může být vnímám 
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i  měřen  různými  způsoby.  Současně  je  také  nepravděpodobné  předpokládat,  že  při

rozhodování bude uvažován pouze krátkodobý roční horizont, jak je tomu většinou při

orientaci na zisk.

Důležitost  uvažování  problematiky  rizika  a  nejistoty  stoupá  s  delším  časovým

obdobím.  Jednoduchý  model  firmy  maximalizující  zisk  riziko  a  nejistotu  ignoruje

předpokladem znalosti budoucích nákladů i výnosů. 

4.1.4 Využití modelu

Neoklasický model je v podstatě matematický model zahrnující spotřebitele i výrobce.

Výrobce i spotřebitel jsou chápáni současně jako konzumenti i producenti výrobních

vstupů a výstupů. 

Ačkoli  neoklasická  teorie  firmy postupně  musela  čelit  mnohé  kritice,  nenalezla  se

prozatím teorie  alternativní,  jež  by dokázala  neoklasickou plně nahradit.  V případě

neoklasického přístupu je často jako pozitivum zmiňována jeho prověřenost časem  -

více než u kteréhokoli jiného modelu a dále je, narozdíl od alternativních cílů, u cíle

maximalizace zisku vyzdvihována jeho schopnost předvídat určité aspekty v chování

firem.

Jak bylo zmíněno již  ve druhé kapitole,  význam každého ekonomického modelu je

předeším  schopnost  vysvětlit  určité  ekonomické  jevy a  předvídat  budoucí  chování

systému. Neoklasická teorie nepopírá působení mnoha dalších vlivů na rozhodování

jedinců, kteří řídí současné společnosti, tyto vlivy je ale možné při konstrukci modelu

firmy do něj zahrnout. 

4.2 Alternativní modely firmy
Jak  bylo  uvedeno,  neoklasická  teorie  předpokládá,  že  hlavním  cílem  podniku  je

maximalizace zisku. V následujících oddílech budou podrobněji popsány i alternativní

cíle podniku, neboť cíle jednotlivých firem se mohou výrazně lišit, stejně jako se liší

prostředí, ve kterých podniky působí. Dalšími cíli může být například maximalizace

tržeb,  maximalizace  rychlosti  firemního  růstu,  maximalizace  užitkové  funkce

manažerů, dosažení určitého tržního podílu či dlouhodobé přežití firmy na trhu. 
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Jak uvádí Dietrich a Krafft (2012) byli A. A. Berle a G. C. Means první, kteří v roce

1932  poukázali  na  oddělenost  managementu  od  vlastnictví  především  ve  velkých

společnostech,  která  umožňuje  manažerům  ovlivňovat  stanovování  cílů  těchto

korporací a odklonit tyto cíle od tradiční maximalizace zisku. Ve 40. letech 20. století

poté začala mezi odborníky více sílit nespokojenost s neoklasickou teorií firmy. Mezi

hlavní kritiky neoklasické teorie  firmy patřili  v Anglii  především R. L.  Hall  a  C.J.

Hitch (Price Theory and Business Behaviour) v Americe pak R. Lester, F. Machlup, R.

A. Gordon, H. M. Oliver a M. Friedman.

Jak bylo uvedeno v předešlém oddílu, klasická teorie firmy představuje situaci, kdy je

spojena funkce vlastníka-manažera firmy do jedné osoby, která je současně perfektně

vybavena informacemi o vnitřním i  vnějším prostředí  podniku a maximalizuje zisk

vyrovnáváním svých mezních výdajů (MC) s mezními příjmy (MR).  Firma v tomto

klasickém pojetí nemá žádné jiné cíle, než dosahování zisku, který rovněž celý náleží

vlastníkovi. 

Je  zřejmé,  že  této  představě  reálná  situace  ve  většině  moderních  společností

neodpovídá.  S  rozvojem  firem   se  zároveň  zkomplikovaly  organizační  struktury

podniků, postupně došlo i  k výrazným změnám podmínek, ve kterých podniky musí

fungovat.  Dosahování  zisku je  stále důležitým aspektem, jímž se alternativní  teorie

zabývají,  není  jimi  tedy  zcela  ignorován,  nepovažují  jej  však  již  za  jediný  či

nejdůležitější firemní cíl. 

Alternativní teorie jsou obvykle děleny na:

• Manažerské

• Behaviorální

• Institucionální

• Postkeynesovské

4.3 Manažerské teorie
Pro  manažerské  teorie  je  typické  zaměření  na  oddělení  vlastnictví  od  řízení.  Jsou

založeny na představě,  že manažeři  jsou, na rozdíl  od vlastníků firmy,  kteří  mohou
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kapitál alokovat jinam, s firmou více spjati a tudíž jsou motivováni spíše k optimalizaci

dlouhodobého postavení firmy na trhu než k maximalizaci zisku. Ačkoli je dosahování

zisku  stále  podstatným  tématem,  neusilují  již  o  maximalizaci  zisku  v  každém

okamžiku, soustředí se více na stabilizaci dlouhodobého postavení firmy na trhu a na

dlouhodobé dosahování zisku. 

Zatímco v neoklasickém pojetí je trh počátečním bodem, mnoho dalších modelů chápe

jako  výchozí  bod  spíše  manažera.  Spíše  než  přijmout  předpoklad,  že  firma  je

kontrolována zvnějšku trhem, vyvinuli teoretikové  interní teorii  firmy,  ve kterém je

hlavním hybatelem (počátečním bodem) manažer. Také odmítají předpoklad dokonalé

informovanosti,  manažeři  ve  velkých  korporacích  musí  působit  ve  světě  omezené

racionality,  aby  v  těchto  podmínkách  byli  schopni  nalézt  odpovědi  na  urgentní

podnikové problémy jsou nuceni často  postupovat metodou pokus-omyl. Ve výsledku

manažer  neusiluje  o  nalezení  optimálního  řešení,  ale  pouze  řešení  uspokojivého

(Coffee et al., 1988).

Dle Skály (2010) se  manažerské teorie ve své podstatě snaží o nalezení přístupu, kdy

bude s maximalizací zisku zároveň maximalizován i užitek manažerů. 

4.3.1 Jednoduchý manažerský model

V  tomto  modelu  jsou  pohnutky  manažera  chápány  shodně  jako  u  racionálně  se

chovajícího  spotřebitele.  Maximalizace  zisku  zůstává  cílem  vlastníků  společnosti.

Manažer,  stejně jako spotřebitel,  však usiluje o maximalizaci svého užitku. Velikost

užitku  manažera  ovlivňuje  velikost  vedlejších  manažerských  výhod  a  také  výše

vykazovaného zisku. 

Zisk  (Π) je  v  jednoduchém manažerském  modelu  vyjádřen  jako  součet  vedlejších

příjmů a manažerských výhod (M)  a vykazovaného zisku (Πr)

Π = Πr + M       (9)

Vedlejší příjmy a výhody manažerů společně snižují celkový ekonomický zisk firmy Π,
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neboť pro firmu současně znamenají náklady.

Podstatu jednoduchého manažerského modelu ilustruje následující schéma.

Zdroj: Vlastní zpracování dle KRAFT Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK, 

Mikroekonomie II, s. 114.

Obr. č. 8 Jednoduchý manažerský model

Indiferenční křivka TU spojuje takové kombinace vykazovaného zisku Πr  a vedlejších

manažerských výhod M, které poskytují manažerovi stejný celkový užitek.

Přímka zisku spojuje různé kombinace vykazovaného zisku  a vedlejších manažerských

výhod, které znamenají stejnou úroveň dosaženého zisku Π.

V bodě  dotyku  nejvyšší  indiferenční  křivky s  přímkou  zisku  se  nachází  optimální

řešení,  při  němž  je  dosažený zisk  rozdělen  mezi  zisk  vykázaný  ΠR1 a  manažerské

výhody M1.

Schéma samozřejmě naznačuje i rohová řešení – v bodě, kde přímka zisku protíná osu

y je vykazovaný zisk maximální, současně  jsou však v tomto bodě manažerské výhody

rovny nule. Druhým krajním bodem je bod, kde přímka zisku protne osu  x, v tomto

případě je výše vykazovaného zisku nulová a celý zisk putuje do manažerských výhod.

Význam těchto rohových řešení je však ze zřejmých důvodů pouze teoretický.
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4.3.2 Scitovského model

V tomto modelu maďarského ekonoma T. Scitovskeho z roku 1953 je řešena odpověď

na otázku, kdy se maximalizace zisku shoduje s maximalizací užitku manažera firmy.

Předkládá otázku, zda  i  po oddělení řízení a vlastnictví podniku nastane koncezus  

v chování manažerů a vlastníků. Scitovsky se v reakci na tuto otázku přiklání spíše  

k záporné odpovědi – manažeři sice mohou, ale nemusí zisk maximalizovat. K důkazu

svého tvrzení využívá také indiferenční analýzu (Skála, 2010).

Obrázky č. 9 a č. 10 graficky znázorňují  Scitovského model, na ose  x je sledována

nečinnost vlastníka, na ose y je vynesen jeho čistý příjem. V bodě i1 je podnikatelská

aktivita vlastníka nulová, tedy i celkové příjmy (TR) a výdaje (TC) jsou nulové.

Zdroj: Vlastní zpracování dle SKÁLA, Marek. Problémy současné teorie firmy, s. 21.

Obr. č. 9 Scitovského model

Křivka  NTR na  obrázku  č.  9  ilustruje  průběh  čistých  příjmů,  je  dána  rozdílem

celkových příjmů (TR) a celkových nákladů (TC) souvisejících s nečinností vlastníka,

které se zvyšující se aktivitou vlastníka rostou. Křivka NTR je totožná s funkcí zisku,

kde menší pasivita znamená větší množství produkce. 
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Každá z indiferenčních křivek vlastníka (IC1, IC2) představuje právě takové kombinace

nečinnosti  a  peněžního  příjmu,  které  přinášejí  stejný  užitek.  Jejich  pomocí  lze

identifikovat  situaci,  kdy  se  maximalizace  užitku  manažera  bude  shodovat  

s maximalizací zisku. Model pracuje jak s normálním, tak i s ekonomickým ziskem. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle SKÁLA, Marek. Problémy současné teorie firmy, s. 22.

Obr. č. 10 Scitovského model II

4.3.3 Baumolův model

Baumolův model maximalizace tržeb z roku 1958 je další manažerskou teorií firmy.

Cílem vlastníků firmy je maximalizace ekonomického zisku, zatímco manažeři mají

zájem spíše  na  maximalizaci  celkového obratu.  Podle  W.  Baumola  je  k  preferenci

maximalizace obratu vede k několik následujících důvodů:

• platy a odměny manažerů jsou častěji určeny právě objemem tržeb, než účetním

ziskem

• pro  finanční  instituce  bývá  objem  tržeb  měřítkem  výkonnosti  podniku  –

soustředění  se  na  maximalizaci  tržeb,  může pro  podnik  znamenat  snadnější

přístup k finančním produktům
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• trendy  ve  vývoji  tržeb  jsou  snadno  dostupným  a  rychle  analyzovatelným

indikátorem výkonu firmy

• stoupající tržby znamenají obvykle výhodnější pozici i pro řešení personálních

otázek,  zaměstnancům  je  možné  zajistit  zvýšení  platů  a  celkové  zlepšení

pracovních podmínek

• zvýšení  tržeb současně znamená zvýšení prestiže a reputace manažerů, kteří

těchto výsledků dosahují

• pokud v určitém období dosáhne zisk neobyčejně vysokých hodnot, jsou tyto

hodnoty vlastníky a spoluvlastníky společnosti požadovány i nadále a manažeři

vnímají dlouhodobé udržování vysokých zisků za komplikované

• zvyšování tržeb může za určitých podmínek vést ke zvýšení tržního podílu, ten

potom pro podnik znamená výhodnější pozici v konkurenčním prostředí a větší

vyjednávací sílu

Zaměření  na  stabilní  výkon,  uspokojivou  výši  zisku  současně  s  oddělením

manažerských  a  vlastnických  pozicí  vede,  dle  W.  Baumola,  k  neochotě  manažerů

realizovat slibné ale riskantní projekty, jejich tolerance vůči riziku se snižuje. Ačkoli

tato zdráhavost může omezovat celkový ekonomický růst, na ekonomiku jako celek má

pozitivní stabilizační vliv (Koutsoyiannis, 1975).

W. Baumol formuloval 2 typy modelů – statický a dynamický, oba ještě v rozšíření bez

reklamy a s reklamou. 

Následující  obr.  č.  11  zachycuje  statický  Baumolův  model.  Je  na  něm  graficky

znázorněn průběh celkových příjmů (TR),  celkových nákladů (TC) a  zisku (Π).  Při

produkovaném množství qE  dosahuje firma maximálního zisku. Modře vyznačená výše

zisku Π0 představuje  minimální  vlastníky požadovanou úroveň zisku,  jež  musí  být

manažery zohledněna při maximalizaci obratu.

Levý obrázek znázorňuje situaci, kdy firma při maximalizaci obratu (TR max) realizuje

vyšší zisk, než je vlastníky požadovaná minimální úroveň. Výše výstupu ani ceny se

tedy nezmění, firma bude vyrábět množství  qmax. Manažeři podniku využijí část zisku
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přesahující minimální požadovanou úroveň ke zvýšení vlastního užitku.

Na  obrázku  vpravo  je  při  maximalizaci  obratu  výše  zisku  nižší  než  minimálně

požadovaná. Je třeba upravit  množství  vyráběné produkce a její  cenu tak,  aby zisk

dosahoval minimální požadované úrovně. V tomto případě firma tohoto cílu dosáhne

zvýšením ceny a snížením výstupu na qP, což je takové množství, při kterém dosažený

zisk odpovídá právě minimální vlastníky požadované výši. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ 

a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie, s. 363

Obr. č. 11 Baumolův model 

4.3.4 Williamsonův model

O. E. Williamson stejně jako W. Baumol a R. Marris poukazuje na rozdílnost cílů mezi

vlastníky  podniku  a  manažery.  Williamsův  model  se  soustředí  na  maximalizaci

užitkové  funkce  manažerů  s  ohledem  na  minimální  výši  zisku.   Funkci  užitku

manažerů (U) lze vyjádřit jako:

U = f(S, M, ID)        (9)

kde S = výdaje na zaměstnance (včetně manažerských platů)

      M = manažerské výhody
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       ID = diskreční investice

Věnovat pozornost minimální výši zisku, vedle maximalizace vlastní užitkové funkce,

je nezbytné, neboť je důležitá k uspokojení požadavků vlastníků, jinak by mohla být

ohrožena  pozice  manažerů.  Užitková  funkce  obsahuje  několik  komponent  –  plat,

jistotu,  status,  moc,  prestiž  a  profesní  výkonnost.  Z těchto částí  užitkové funkce je

meřitelnou komponentou pouze plat, ostatní jsou nepeněžní, tedy není možné přiřadit

jim finanční ekvivalent. Tyto kvalitativní proměnné tedy musí být vyjádřeny pomocí

jiných proměnných, které měřitelné jsou. 

Toho  je  Williamsonově  modelu  dosaženo  konceptem  preference  výdajů.  Tento  lze

definovat jako spokojenost manažerů související s určitým typem výdajů a dostupnost

finančních rezerv pro neplánované investice (Koutsoyiannis, 1975).

Jako většina alternativních teorií i  Williamsonův model má určité slabiny. Model se

například nedokázal vypořádat se vzájemnou provázaností  firem v rámci  oligopolu.

Obstojí, pouze pokud mezi společnostmi v rámci oligopolu neexistuje přílišná rivalita.

V  případě,  že  firmy  jsou  velmi  rivalitní,  je  model  sledující  maximalizaci  zisku

přijatelnější.  

4.3.5 Marrisův model

Cílem firmy v Marrisově modelu je  dosažení  maximálního avšak  vyváženého růstu

firmy. Rychlost růstu podniku je optimální tehdy, když stejným tempem roste poptávka

po zboží společnosti i velikost kapitálu dodávaného do společnosti. 

Tento požadavek na vyvážený růst firmy (G) vyjadřuje takto:

G = GD + GC                 (10)

kde  GD = znamená rychlost růstu poptávky po zboží firmy 

GC  = je rychlost růstu přísunu kapitálu.

Zdůvodněním  cíle  je,  že  společným  dosažením  růstu  poptávky  po  produktech
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společnosti  a  růstu  kapitálu,  manažeři  maximalizují  svůj  užitek  a  nadto je  zároveň

maximalizován i užitek vlastníků (shareholderů) společnosti. 

Námitkou  ostatních  teoretiků  často  bylo,  že  oddělení  vlastníků  a  managementu  ve

společnosti, umožňuje manažerům stanovovat cíle, které nemusí nutně s preferovanými

cíli vlastníků korespondovat. Užitková funkce manažerů (UM) zahrnuje proměnné jako

plat, prestiž, moc, jistotu zaměstnání.

 UM = f(plat, prestiž, moc, jistota zaměstnání)     (11)

Zatímco maximalizace užitkové funkce vlastníků (UO) znamená maximalizaci zisku,

výkonu společnosti, tržního podílu, kapitálu, veřejného uznání. 

UO = f(zisk, výkon společnosti, tržní podíl, kapitál, veřejné uznání)     (12)

R.  Marris  argumentuje  tím,  že  rozdíly  mezi  cíli  manažerů  a  vlastníků  nejsou  tak

rozsáhlé,  jak  uvádí  některé  jiné  teorie,  neboť  obě  užitkové  funkce  mají  mnoho

proměnných společných a  tyto jsou navíc pevně spjaty s  další  proměnnou a tou je

velikost firmy. 

Maximalizovat  růst  firmy znamená maximalizovat  tempo růstu  firmy.  Manažeři  se

snaží docílit co nejrychlejšího růstu firmy, jsou si vědomi však i rizikovosti takového

počínání, které by mohlo firmu destabilizovat, čímž by mohla být ohrožena nejen firma

ale  i  pozice  manažerů  samotných.  Proto  je  hlavním  cílem  manažerů  v  Marrisově

modelu dosažení vyrovnaného stabilního růstu firmy (Koutsoyiannis, 1975).

4.4 Behaviorální teorie
Jak  bylo  uvedeno,  neoklasická  teorie  předpokládá  spojení  vlastníka  a  manažera  do

jediné  osoby,  v  manažerských  teoriích  přebírá  kontrolu  management,  behaviorální

modely přihlížejí i k organizačním strukturám podniků a jak je patrné z názvu, více se
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soustředí na chování subjektů, vzájemné působení mezi zájmovými skupinami a jejich

individuální  preference.  Na  rozdíl  od  neoklasické  teorie  nepracují  s  předpokladem

dokonalých  tržních  podmínek,  dokonalé  informovanosti  všech  zúčastněných  či

racionálního chování za všech okolností.  Ekonomický svět  se v jejich pohledu jeví

komplexněji, rozhodování musí probíhat i za nejistoty.

4.4.1 Simonův model aspirační úrovně

Tento  model  představil  v  roce  1959  americký  ekonom H.  Simon  (pozdější  držitel

Nobelovy ceny za  ekonomii).  Myšlenky H.  Simona  se  staly  základem  i  pro  další

behaviorální modely. 

Pro firmu v Simonově modelu je klíčovým hlediskem přežití na trhu. V praxi se tento

obecný cíl přetváří do každodenního hledání takových řešení, která jsou přijatelná pro

zájmové  skupiny,  jež  v  podniku  působí.  Na  rozdíl  od  neoklasické  teorie  se  více

soustředí na procesy, během nichž jsou přijímána rozhodnutí, než  na výsledky těchto

procesů.  H.  Simon  zavedl  termín  omezená  racionalita (Bounded  Racionality).  

V Simonově pojetí má jedinec ve většině případů tendenci preferovat uspokojení před

maximalizací,  v  rozhodovacím  procesu  nemusí  hledat  optimální  řešení,  dokud  jej

nenalezne,  ale  podle  Simona  ukončuje  proces  hledání  v  okamžiku  nalezení

uspokojivého řešení. 

Obr. č. 12 demonstruje proces stanovování cílů manažery podniku. Nejprve je určen

počáteční cíl, v druhém kroku se zjišťuje, zda byl tento cíl dosažen, pokud byl dosažen,

může  management  podniku  přestoupit  na  vyšší  aspirační  úroveň  a  stanovit  nové

ambicióznější  cíle.  Pokud cíl  dosažen  nebyl,  přechází  se  na  nižší  úroveň  aspirace,

stanovují se cíle dosažitelnější. 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle SOUKUP, Jindřich. Mikroekonomická analýza, s. 106.

Obr. č. 12 Simonův model 

4.4.2 Cyertův a Marchův model

Behaviorální teorie představená v roce 1963 R. Cyertem a J. Marchem (Behavioral

Theory of the Firm) navazuje na práce H. Simona, především na jeho pojetí omezené

racionality (Bounded  Racionality). Vychází  z  předpokladu,  že  velké  společnosti

(korporace)  jsou  souborem  mnoha  zájmových  skupin,  jejichž  cíle  nejsou  totožné,

rozhodování musí  probíhat v podmínkách nejistoty, tržní struktury jsou nedokonalé.

Vlivem  roztříštěnosti  zájmů  a  komplikovanosti  rozhodovacího  procesu,  dochází  

k  meziskupinovým  střetům  a  vytváření  koalic.  Racionální  chování  firmy  je  však

zachováno,  neboť  jsou  sledovány cíle,  které  alespoň  z  části  vedou  ke  splnění  cílů

skupinových (Miner, 2006).

Podnik v pojetí tohoto modelu není vnímán jako centralizovaná jednotka s jediným

cílem a jediným  řídícím centrem, ale jako organizace, která sleduje mnoho cílů. Každá

ze zájmových skupin má vlastní cíle či požadavky. Například dělníci prosazují zlepšení

pracovních  podmínek,  dobré  mzdy,  příspěvky  na  penzi.  Manažeři  preferují  moc,

prestiž,  manažerské  odměny.  Vlastníkům  záleží  více  na  výši  zisku,  kapitálové

výkonnosti  a  zvyšování  (či  udržení)  a  tržního  podílu.  Zákazníci  chtějí  nízké  ceny,

dobrou kvalitu zboží, kvalitní služby. Dodavatelé stojí o dlouhodobé stabilní smlouvy

na materiál, který podniku dodávají a tak dále...
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Přes existenci mnoha zájmových skupin, jež ovlivňují dění ve společnosti, zůstavají

nejdůležitějšími skupinami manažeři, zaměstnanci a vlastníci firmy. 

Přínos  Cyert-Marchova  modelu  představuje  integrace  chování  různých  sociálních

skupin  do  teorie  firmy,  popis  rozhodovacího  procesu  a  hledání  alternativ,  přestože

průkaznost modelem popsaného chování zájmových skupin při stanovování cílů firmy

a rozhodování je problematická (Skála, 2010).

4.4.3 Teorie zón tolerance P. Doyla

Nejnovější  z  popisovaných  modelů,  Doylův  model  zón  tolerance  z  roku  1994,  se

zaměřuje  na  to,  jak  různé  zájmové  skupiny  (vlastníci,  management,  zákazníci,

zaměstnanci, věřitelé a ostatní) v podniku v různé míře inklinují k prosazování určitých

cílů.  Zde je  konkrétně  zvoleno  osm cílů.  Vnitřní  a  vnější  zóny (modré)  znázorňují

nerovnovážné situace, bílá zóna potom rovnovážnou. Směrem od středu k vnějšímu

okraji je sledována intenzita zaměření se na plnění vybraného cíle, která může být buď

nadměrná (vnější vrstva) nebo naopak nedostatečná (vnitřní). 

Vnitřní vrstva – nedostatečná orientace na plnění cíle, která neuspokojuje žádnou ze

zájmových skupin

Vnější  vrstva  –  nežádoucí  nadměrná  koncentrace  na  plnění  jednoho  z  osmi  cílů,

ohrožuje  společnost,  neboť  soustředění  se  na  jeden  určitý  cíl  vede  k  alternativním

nákladům ze ztráty schopnosti dosahovat v uspokojivé míře cílů ostatních. 

Zóna  tolerance  –  symbolizuje  prostor,  ve  kterém  mají  manažeři  možnost

harmonizovat různé (často protichůdné) cíle jednotlivých zájmových skupin.

V Doylově teorii tolerančních zón je cílem pohybovat se v zóně tolerance, případně

tuto  zónu  rozšířit.  Tento  vyjednávací  prostor  představuje  pro  manažery  možnosti

hledání  zájmů  společných  pro  všechny  skupiny,  zlepšení  komunikace  mezi

zúčastněnými, omezení přehnaných požadavků. 

Doylův model nabádá k soustředěním se na skupinu cílů, nikoli na některý konkrétní

dílčí cíl, takové zaměření by mohlo vést až k ohrožení samotné existence firmy, neboť

by nutně znamenalo zanedbání ostatních významných cílů. 
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Následující obr. č. 13   znázorňuje výše popsaný Doyleův model.

Zdroj: Vlastní zpracování dle SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza, s. 108.

Obr. č. 13 Doyelův model zón tolerance

4.5 Institucionální teorie
Tyto teorie se podrobněji zabývají především chováním velkých organizací (korporací),

mnohdy oligopolního charakteru a komplexním zkoumáním prostředí ve kterém firmy

působí.  Při  tomto  zkoumání  věnují  pozornost  řadě  aspektů,  které  mohou  přímo  či

nepřímo ovlivňovat chod a uspořádání organizace. Jsou to zejména politické, sociální,

psychologické  a  kulturní  aspekty.  Akcentují  značnou  rozdílnost  mezi  historickým  

a  současným  dynamickým  prostředím,  ve  kterém  působí  moderní  korporace.

Nesouhlasí  s  neoklasickým  předpokladem  racionálního  chování  ekonomických

subjektů, pohnutky a chování subjektů se v pojetí institucionální teorie jeví jako více

komplikované. Také se neztotožňují s neoklasickým pojetím maximalizačního chování,

naproti  tomu  spatřují  hlavní  cíle  organizací  v  zamezení  přístupu  konkurence  do

odvětví, z mocenského hlediska pak v růstu korporace (Skála, 2010).

Mezi  nejvýznamnější  institucionální  přístupy k  teorii  firmy jsou  řazeny následující

teorie: Meansova, Galbraightova, Rotschildova, Baranova a Sweezyho teorie firmy. 
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4.5.1 Meansova teorie firmy  

Spolu s A. A. Berlem je G. C. Means autorem The Modern Corporation and Private

Property  (1932).  Tato  publikace  je  považována  za  základ  institucionální  tradice,

reaguje na hospodářskou krizi, všímá si restruktualizace firem, ale především pozoruje

vznik velkých  korporací  v  během 20.  a  začátku  30.  let  minulého  století.  Jak  bylo

zmíněno již v kapitole 3.3  A. A. Berle a G. C. Means poprvé charakterizovali tyto

velké moderní společnosti  jako instituce,  kde lze pozorovat oddělenost  vlastníků od

pověřených řídích pracovníků společnosti. 

Je  to  právě  rozptýlenost  vlastníků  firmy  na  straně  jedné  a  existence  placeného

managementu na straně druhé,  kde si A. A. Berle a G. C. Means (1991) uvědomují

význam moci, která při řízení těchto velkých korporací spočívá v rukou několika málo

jedinců.  Tato moc podle nich  může způsobit  mnoha jedincům závažné škody nebo

přinést prospěch, ovlivnit celé oblasti,  přesunout obchodní toky, přinést  zkázu nebo

prosperitu celým společenstvím. Upozorňují, že tyto organizace, které manažeři řídí, již

svým významem daleko přesahují pomyslné hranice soukromých  podniků a stávají se

spíše sociálními institucemi.

V  praktickém  pohledu  na  korporace  poukazuje  G.  C.  Means  na  strnulost

administrovaných cen v běžném cenovém období. Korporace po stanovení ceny tuto

sděluje  (administruje)  jak  zákazníkům,  tak  i  konkurenci  a  ceny  udržuje  neměnné.

Poptávkové výkyvy organizace reguluje pouze změnou množství vyráběné produkce

při stanovených cenách.  Ke změnám cen dochází pouze v cenových meziobdobích  

a  navíc  pouze  v  případě,  že  nárůst  nákladů  přesáhne  určitou  přijatelnou  hranici.

Průměrné  variabilní  náklady  zůstavají  s  množstvím  produkce  konstantní  a  tvoří

významnou  část  celkových  průměrných  nákladů.  Průměrné  fixní  náklady  jsou  

v moderních korporacích zanedbatelné (Skála, 2010).

4.5.2 Galbraightova teorie firmy 

S narůstající komplikovaností řídících a rozhodovacích procesů ve velkých korporacích

přechází moc z vlastníků na reprezentanty vybavené nezbytnou technickou odborností

a  vědomostmi  o  výrobních  procesech.  Tyto  zástupce  nazval  J.  K.  Galbraight

technostrukturou.  Technostruktura vybírá  produkty,  určuje  výrobní  technologii,
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rozhoduje o typu a počtu zaměstnanců, určuje marketingovou a cenovou strategii, řídí

vědu  a  výzkum  a  je  zodpovědná  za  zajištění  přístupu  společnosti  k  finančním

prostředkům.  

J. K. Galbraight v New Industrial state (2007) již nepovažuje za rozhodující faktor při

dosahování  ekonomického úspěchu výkon  jednotlivce  ale  organizovanou  kolektivní

inteligenci.  Galbraightově  pojetí  firmy  figuruje  technostruktura jako  další  výrobní

faktor.  J. K. Galbraight vnímá firmu jako instituci, která koordinuje výrobu a chráni ji

před nejistotou a výkyvy v tržním prostředí.

Představil pět základních strategií, pomocí nichž se technostruktura může vypořádat  

s  nejistotou,  která  je  v  obchodní  činnosti  všudypřítomná.  Firma  má,  dle  J.  K.

Galbraighta, možnost buď (Dietrich a Krafft, 2012):

• ignorovat tržní nejistotu, která se týká ceny, kvality a dostupnosti produktu

(pokud je produkt relativně nedůležitý pro výrobní proces) 

• zmírnit dopad podporou růstu firmy a diverzifikací činností

• nahradit  nebo  kontrolovat trh,  k  čemuž  firma  využívá  horizontální  či

vertikální integrací 

• získat kontrolu nad obchodními reprezentanty, kterým firma prodává nebo

od kterých nakupuje především vytvořením subdodovatelských vazeb

• využít dlouhodobých smluv a kontraktů – smlouvy a především jejich právní

vymahatelnost mohou být pro moderní korporace významným zdrojem jistoty 

a stability (stanovené ceny, náklady...) 

4.5.3 Rothschildova teorie

Rothschildova teorie firmy je zaměřena na oligopolní struktury, primárním cílem firmy

je zde dlouhodobé přežití, neboť oligopol musí čelit neustálé hrozbě ataků ze strany

konkurence.  Výjimečnost  postavení  (neodokonale  konkurenční  prostředí)  umožňuje

firmě ovlivňovat náklady a potávku. Žádoucí je udržet cenu neměnnou, neboť tak je

zajištěn  bezpečný zisk,  který  má  zamezit  maloobchodním  válkám  a  motivaci

konkurentů vstoupit  do odvětví.   Dalším cílem je získání a  udržení  tržního podílu.
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Manažeři  se  snaží  zabezpečit  především tyto  hlavní  cíle  a  k  tomu využívají  nejen

ekonomické ale i politické nástroje jako např. lobbing. 

4.5.4 Baranova a Sweezyho teorie

P. A. Baran a P. M. Sweezy jsou řazení mezi hlavní představitele neomarxismu. V díle

se zaměřují především na analýzu velkých korporací a oligopolních struktur,  kritiku

kapitalistického  zřízení  a  varování  před  neodvratitelnou  krizí  kapitalismu,  do  které

podle nich  systém nevyhnutelně směřuje. Ekonomické otázky obecně vnímají v širším

společenském kontextu. 

Za hlavní strategické cíle firmy, a tedy i jejích manažerů, považují Baran se Sweezym

rychlost růstu korporace, silné postavení firmy a velikost firmy. Tyto cíle není třeba

sledovat  jednotlivě či  komplikovaně kombinovat,  neboť všechny zmíněné cíle  mají

společného  jmenovatele,  a  tím  je  ziskovost  (rentabilita).  Zisky  představují  vnitřní

finanční zdroje potřebné k expanzi společnosti, zároveň jsou silou společnosti, která

umožňuje snadnější přístup k externím finančním zdrojům, pokud jich je třeba. Interní

expanze, akvizice a fúze jsou způsoby, díky nimž firmy rostou a právě růst je cestou 

k  velikosti.  Takto  ačkoli  zisky  nejsou  konečnými  cíli  firmy,  jsou  významnými

prostředky k dosahování cílů konečných (Baran a Sweezy, 1966).

P. A. Baran a P. M. Sweezy v Monopoly Capital shrnují svůj pohled na fungování firem

a jedinců  v systému následovně: „Business is an ordered system which selects and

rewards according to well understood criteria. The guiding principle is to get as near

as possible to the top inside a corporation which is as near as possible to the top

among corporation. Hence the need for maximum profits. Hence the need to devote

profits  once acquired to  enhancing financial  strenght  and speeding up the  growth.

These things becomes the subjective aims and values of the business world because

they  are  the  objective  requirements  of  the  system.  The  character  of  the  system

determines the psychology of its members, not vice versa"  (Baran a Sweezy, 1966,  

s. 42).

(Podnikání  je  uspořádaný  systém,  který  selektuje  nebo  odměnuje  dle  dobře

srozumitelných  kritérií.  Smyslem  je,  dostat  se,  co  nejblíže  je  možné  k  vrcholu
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organizace, která je co nejvýše mezi všemi ostatními korporacemi. Proto je zapotřebí

usilovat o dosažení maximálních výkonů a zisku, proto je potřeba dále věnovat právě

dosažené zisky na zajištění finanční stability a povzbuzení firemního růstu. Tyto věci se

v  podnikatelském světě  stávají  subjektivními  cíli  a  hodnotami,  neboť jsou současně

faktickými požadavky systému. Povaha systému určuje způsob myšlení svých členů,  ne

obráceně.)

4.6 Postkeynesovské teorie
Tyto teorie důrazně odmítají neoklasický předpoklad maximalizace zisku a akcentují

význam  nejistoty  v  současném  podnikatelském  prostředí  a  stejně  tak  v  chování

ekonomických subjektů.  Také důrazně kritizují klasickou teorii a předpoklady jejích

modelů  výrazně  vzdálených  od  reálného  prostředí,  ačkoli  jsou  to  právě  tyto

předpoklady a aplikace matematického aparátu, které umožnily klasické teorii vytvořit

logickou  strukturu  a  formalizované  modely.  Zastánci  postkeynesovského  přístupu

naopak  kladou  důraz  na  reálnost  předpokladů,  z  nichž  vychází  jejich  analýzy,  za

účelem zvýšení použitelnosti k řešení reálných problémů. Tuto aplikovatelnost staví na

první  místo  pomyslného  žebříčku  důležitosti.  Tento  charakteristický  rys  přístupu

postkeynesiánů lze stručně shrnout citátem M. Lavoie:

„It  is better to describe real world with some rough accuracy than to describe an

imaginary world with great precision"  (Lavoie, 2009, s. 17).

(Lépe je popsat reálný svět s určitou nepřesností, než-li s vysokou přesností popisovat

svět imaginární.)

Postkeynesiánci se nezaměřují pouze na mikroekonomickou oblast, ale podrobněji se

věnují  i  makroekonomickým tématů,  neboť  jsou  to  v  jejich  pojetí  právě  agregátní

makroekonomické  veličiny,  které  významně  ovlivňují  chování  dílčích  jednotek

ekonomického  systému.  V  centru  zájmu  postkeynesovských  teorií  stojí  spíše

rozhodování  v  průběhu  výrobního  procesu,  než  chování  firmy  na  trzích  finální

produkce. Většina postkeynesovských teorií popisuje trhy jako místa, kde jsou ceny

určené podnikatelem, ten je  tedy schopen ovlivňovat  poptávkové chování  a  fixovat

ceny, čímž je ovlivněno i přerozdělování celkového důchodu. 
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V  pojetí  těchto  teorií  nesměřuje  ekonomický  systém  přirozeným  způsobem  do

ronovážného stavu, neboť v ekonomickém systému se nenacházejí všichni podnikatelé

na stejné úrovni.  Rovnovážné situace v postkeynesovských modelech vyvstávají ze

schopnosti trhu tlumit konfliktní situace  a z tržní moci vlastněné jednotlivými členy

(Guidi a Parisi Acquaviva, 2005).

Mezi  nejvýznamnější  postkeynesovské  teorie  jsou  řazeny  následující  modely:

Kaleckého model, Eichnerův model, Labiniho model limitní tvorby cen.

4.7 Wardův model zaměstnanecké firmy
Wardův  model  je  patrně  nejvýznamnějším  reprezentantem  zaměstnaneckých  teorií

firmy.  Tyto  teorie  se  věnují  situaci,  kdy  zaměstnanci  podniku  současně  disponují

významným vlivem na řízení společnosti, případně, jako je tomu ve Wardově modelu,

jsou zároveň jejími vlastníky. 

Specifikum modelu B. Warda z roku 1958 představuje právě výše zmíněný předpoklad

- zaměstnanci firmy jsou současně jejími vlastníky. Tito vlastníci-zaměstnanci se snaží

maximalizovat čistý příjem na člena (vlastníka) namísto maximalizace celkového zisku

firmy.  Nabídka  firmy se  v  tomto  modelu  vyznačuje  menší  elasticitou  –  pokud  se

zvyšuje cena výstupu a zisk je kladný,  firma se snaží omezit počet svých členů, neboť

jejím zájmem je redukovat počet těch, mezi které bude tento zisk rozdělen. Ve Wardově

modelu skrze tento přístup může v extrémním případě paradoxně dojít  k  zpětnému

zakřivení  nabídkové  křivky,  neboť  vzrůstající  cena  produkce  bude  vyvíjet  tlak  na

snižování objemu produkce i počtu zaměstnanců firmy. Další zvláštností je tendence ke

zvyšování výstupu v případě, kdy dojde ke zvýšení fixních nákladů, neboť je žádoucí

rozpustit tyto náklady mezi více členů (Dow, 2003).

Výhodou Wardova modelu je využití přesné matematicko-grafické metody, díky níž je

plně aplikovatelný do neoklasického konceptu.

4.8 Význam alternativních teorií 
Přínos alternativních modelů firmy lze vnímat  v  odlišném a mnohdy realističtějším

pohledu  na  moderní  společnosti,  který  poskytují  a  jsou  tak  určitou  protiváhou  ke
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klasické  teorii,  která  vychází  z  omezujícího  předpokladu  jednoduché  vlastnické

struktury  a  marginalistického  přístupu  k  maximalizaci  zisku.  Také  lépe  vysvětlují

chování firem v reálném ekonomickém prostředí. 

Přestože  neoklasický  cíl  maximalizace  zisku  není  alternativními  teoriemi  zcela

zavržen,  není  z  jejich  pohledu  důvod  se  domnívat,  že  je  to  jediný  firemní  cíl.

Společnosti, a velké korporace obzvláště, se nesoustředí na jeden hlavní cíl, ale sledují

mnoho dílčích cílů. Na základě studia obchodních společností byly ekonomy postupně

postulovány teorie o sledování alternativních cílů. Podnětem ke vzniku alternativních

teorií  se  stala  oddělenost  managementu  a  vlastníků  společnosti,  vznik  velkých

korporací a dále například působení podniků v podmínkách nejistoty.

Ačkoli  mají  alternativní  přístupy  k  teorii  firmy  nezanedbatelný  význam,  prozatím

nebyla  představena  žádná  alternativní  teorie,  která  by  dokázala  spolehlivě  teorii

neoklasickou v celé šíři nahradit. Jedním z úskalí alternativních teorií je skutečnost, že

svou pozornost většinou zaměřují pouze na určitý aspekt, v němž neoklasickou teorii

kritizují  a  který transformují,  jakkoli  tedy mohou představovat  určitou  alternativu  

k neoklasickému modelu, není to alternativa komplexní.  

Teorie  maximalizace  zisku  má  za  sebou  delší  historii,  je  prověřena  časem  a  její

schopnost vysvětlovat a predikovat chování a vývoj systému je vyšší  než u kterékoli 

z alternativních teorií. Navíc je třeba zdůraznit, že  dosahování většiny alternativních

cílů (například maximalizace užitkové funkce manažerů, maximalizace dlouhodobého

růstu firmy, maximalizace výnosů z tržeb apod.) je současně spojeno i se schopností

firmy generovat zisk.

4.9 Cíl podniku – hledisko podnikové ekonomiky
Primární  cíl  podniku  odvozuje  teorie  firmy.  Hlavním motivem existence  podniku  

z pohledu podnikové ekonomiky je výroba a distribuce výrobků a poskytování služeb

zákazníkům. Své konání podniky podřizují určitému žádoucímu cíli. Cílem se rozumí

budoucí žádoucí stav, obecně řečeno je hlavním cílem podniku tvorba hodnoty.  Dle

Synka (2006) však panují  nejednoznačné názory na to,  jakým způsobem by se tato

hodnota měla měřit - jako zisk, rentabilita nebo nově vytvořená hodnota?
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4.9.1 Zisk – cíl podniku?

Hlavním  úkolem  managementu  každého  podniku  je  sledování  a  dosahování

stanoveného cíle. Úspěšná strategie k dosažení vytyčeného cíle mimo jiné předpokládá

jeho správné vnímání a pochopení. Všechna rozhodnutí managementu, taktické kroky 

a strategie by měly být podřízeny sledování tohoto cíle.  Primární cíle podniku jsou

obvykle  děleny do  dvou kategorií  (jak  bylo  podrobně rozebráno  v  předcházejících

oddílech):

1. maximalizace zisku

2. alternativní cíle

Dle neoklasické teorie je hlavním cílem podniku první z uvedených, ani alternativní

teorie firmy však vždy striktně neodmítají tento podnikový cíl.

4.9.2 Problém měřitelnosti zisku

Samotné  pojetí  zisku  se  liší,  jak  již  bylo  uvedeno  v  kapitole  2.5.5  je  rozlišováno

několik  druhů zisku,  pro  podnikové účely je  třeba  rozlišovat  alespoň ekonomické  

a účetní pojetí. 

Účetní zisk byl definován jako celkové příjmy mínus explicitní náklady a ekonomický

zisk jako celkové příjmy mínus explicitní i implicitní náklady.  I přes toto vymezení

není však jednoznačné, jak změřit zisk za určité časové období. Prvním problémem je,

jaký z těchto přístupů k výpočtu zvolit a druhým, jaké náklady by měly být při výpočtu

zařazeny mezi implicitní a explicitní? 

I  v  jasně  definovaném  pojetí  účetního  zisku  však  existují  3  sporné  oblasti,  které

konečnou výši zisku ovlivňují. Jsou to zejména: 

1. odpisy

2. kapitálové výnosy a ztráty

3. současná versus historická cena

Ad 1. Ekonomové vnímají odpisy jako spotřebu kapitálu (zařízení, vybavení), jejich

výše se potom musí rovnat nákladům ztracené příležitosti (nejvýnosnější alternativa
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užití vybavení, o kterou podnik současným využitím přichází),  nebo se musí rovnat

nákladům na nahrazení tohoto zařízení,  které vynese srovnatelný zisk. V případě, že 

k určitému zařízení neexistuje alternativní užití, vzniká otázka, jak měřit alternativní

náklady.

Z  účetního  hlediska  existuje  několik  možností,  jak  vyčíslit  výši  odpisů  během

životnosti  zařízení.  Použití  těchto  rozdílných  metod  odpisování  bude  mít  ale  za

následek rozdílnou výši vykazovaného zisku ve sledovaných obdobích.

Ad 2. Kapitálové výnosy a ztráty vznikají nejčastěji výkyvy v tržních cenách. Výše

zisku je ovlivněna tím, jak je s těmito položkami zacházeno v účetnictví. Ačkoli by se

neměly zaznamenávat  dokud nemají  vliv  na  finanční  hotovost  (nákup  nebo  prodej

těchto aktiv), bývají kapitálové ztráty často průběžně odepisovány, zatímco kapitálové

výnosy nejsou zaznamenávány dokud nedojde k jejich  fyzickému inkasu. Tento rozpor

v zacházení s kapitálovými výnosy a ztrátami potom také může ovlivnit výši zisku. 

Ad 3. Problematika historické a současné ceny souvisí především s inflací a deflací.

Účetní přístup ignoruje změny ve výnosech a ztrátách,  ke kterým dochází v důsledku

těchto  makroekonomických  jevů.  V oceňování  zásob  jsou  rozlišovány  tři  základní

přístupy – metoda  FIFO,  LIFO a metoda  WAC.  Všechny uvedené metody mají svá

omezení,  proto  při  jejich  použití  nelze  zaručit  přesné  vyjádření  skutečné  výše

podnikového zisku (Dwivedi, 2015).

4.9.3 Další klasifikace podnikových cílů

Dosahování zisku však není jediným cílem podniku, každý podnik ve skutečnosti při

své činnosti sleduje celý soubor cílů. Tyto další cíle podniku je možné klasifikovat  

z  mnoha  různých  hledisek,  například  podle  pořadí  jejich  významu  na:  vrcholové,

podřadné a  mezicíle.  Dle  velikosti  určeného  cíle  na  neomezené a  omezené,  na

krátkodobé a  dlouhodobé z  časového  pohledu,  podle  obsahu  cíle  na  ekonomické,

technické a  sociální  a  podle  vztahu  mezi  cíli  na  komplementární,  konkurenční,

protikladné,  indiferentní.  V ideálním případě  by  se  měly podnikové  cíle  vzájemně

doplňovat, v praxi jsou však nezřídka v rozporu (Kocmanová, 2013).
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4.9.4 Primární cíl – maximalizace hodnoty podniku/shareholder value

Většina publikací o podnikové ekonomice a ekonomickém řízení podniku udává jako

primární cíl podniku maximalizaci hodnoty podniku a tzv. Shareholder Value. Synek

(2006) upozorňuje, že tlak na vyšší orientaci směrem k tomuto podnikovému cíli zesílil

zejména  během  uplynulých  třech  desetiletí.  Tato  skutečnost  je  dána  zvyšujícím  se

vlivem managementu  podniku,  který zpravidla  disponuje  lepší  informovaností,  než

vlastníci podniku a ostatní zájmové skupiny, přičemž však rizika plynoucí ze špatných

rozhodnutí managementu leží dále na straně vlastníků podniku. V důsledku zvýšené

orientace na zvyšování hodnoty pro akcionáře vznikly nové ukazatele  MVA a  EVA,

které věrněji postihují zájmy akcionářů i ostatních zájmových skupin.

Tyto ukazatele byly vytvořeny na počátku 90. let v americké konzultační firmě Stern,

Stewart & Co. jako pomocné nástroje pro řízení a oceňování podniků. Ukazatel  EVA

(Economic Value Added) byl definován jako  operativní zisk snížený o celkové náklady

na kapitál  potřebný k dosažení tohoto zisku. Zatímco ukazatel  MVA (Market  Value

Added)  představuje  srovnání  účetní  hodnoty  vlastního  kapitálu  a  tržní  ceny.

(Kocmanová, 2013).

Synek  (2006)  zmiňuje  maximalizaci  MVA jako  hlavní  cíl  manažerů,  kladná  MVA

znamená  vytváření  nových  hodnot,  záporná  znamená  nežádoucí  stav,  kdy  se

investovaná hodnota snižuje.  Také dovozuje,  že MVA slouží  lépe než  tržní  hodnota

firmy, neboť ta může být snadno navýšena i investováním dalšího kapitálu.  MVA je

však využitelná jen u podniků, které  obchodují své akcie na burze. 

Vztah  pro  výpočet MVA představuje  rozdíl  tržní  (PS)  a  nominální  (PP)  ceny akcie

násobený počtem akcií (n). 

MVA = (PS – PP) . n     (13)

Ukazatel EVA zachycuje rozdíl  mezi provozním hospodářským výsledkem (ziskem)

podniku  po  zdanění  (NOPAT)  a  součinu  dlouhodobě  investovaného  kapitálu  (C)  

a nákladů na kapitál (WACC).
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EVA = NOPAT – C . WACC     (14)

Synek (2006) dále uvádí, že hlavním cílem současných podniků je tvorba EVA, tzn.

ekonomické přidané hodnoty. 
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Závěr

„Dívám-li se na krajinu červeným sklem, získávám obraz, který je podmíněn nejen tím, jak

krajina vypadá, nýbrž také tím, že sklo bylo červené. Dívám-li se na skutečnost myšlenkovým

řádem, je poznatek o ní také podmíněn sklem myšlenkového řádu (...) Jaká je skutečnost o sobě

(nepoznaná) nevíme a nemůžeme věděti, víme jen,  jak se nám jeví sklem našeho myšlenkového

řádu (myšlenkového zpracování v pojmech)"  (Engliš, 1947, s. 30).

To aby byl podnik schopen úspěšně obstát v soudobém vysoce konkurenčním prostředí,

vyžaduje  především  neustálou  potřebu  efektivního  řízení  a  rozhodování  ze  strany

managementu. Klíčovými aspekty k rychlému a efektivnímu rozhodování jsou znalost

ekonomické  teorie  spolu  s  aktivním  využíváním  poznatků  z  dalších  oborů  –

matematiky, statistiky, marketingu, účetnictví a dalších. Propojením poznatků z těchto

disciplín  s  cílem  usnadnit  a  optimalizovat  manažerské  rozhodování  se  postupně

rozvíjely  obory  jako  například  manažerská  ekonomika,  strategický  management,

strategický marketing, ekonometrie a další.

Mikroekonomie, stejně jako mnoho dalších společenských věd, neposkytuje jasné či

okamžitě aplikovatelné instrukce k řešení problémů v reálném podnikovém prostředí.

Většina  omezení  aplikovatelnosti  ekonomické  teorie  pochází  z  fundamentálních

podmínek,  na  kterých  je  teorie  vystavěna.  Cílem  mikroekonomické  teorie,  ani

ekonomie obecně, není podat zevrubný návod či vzorec chování, jehož následováním

by bylo možné dosáhnout stanoveného cíle,  spíše poskytuje rámec a platformu pro

systematický způsob zamyšlení  se nad  určitými  problémy a tím zjednodušuje nebo

napomáhá  orientaci  v  tržním  prostředí  a  současně  je  důležitou  oporou  v  procesu

rozhodování.  Poskytuje  nástroj  pro  předvídání  možných  důsledků  ekonomického

chování,  tedy  základ  pro  racionální  rozhodnutí,  předkládá  pravidla  pro  optimální

alokaci zdrojů k dosažení žádoucích  společenských i sociálních cílů. 

Ekonomické  teorii  náleží  nelehký  úkol  zkoumat  a  popsat  mechanismy  fungování

ekonomických jevů. Na rozdíl  od přírodních věd nelze zajistit  vždy stejné výchozí

podmínky. Vlivů na ekonomické jevy probíhající v neizolovaném prostředí je nespočet.
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Z tohoto důvodu ekonomie přistupuje k tvorbě modelů, kde je využíváno abstrakce od

méně  významných  skutečností,  aby  bylo  možné  prozkoumat  a  lépe  pochopit

mechanismy dílčích ekonomických  jevů. Model tedy není a nemůže být zrcadlovým

obrazem reality, nepředstavuje ale ani svět zcela imaginární, je jakýmsi zjednodušením

reálných skutečností. 

Část  práce  byla  věnována  manažerské  ekonomice  a  přístupům  strategického

managementu. Tyto obory (manažerská ekonomika obzvláště) jsou v literatuře často

označovány za jakési spojovací články, které překlenují prostor mezi čistě teoretickou

mikroekonomickou  oblastí  a  ryze  praktickým světem podnikové  ekonomiky.  Svým

normativním charakterem tvoří protiváhu k pozitivistickému přístupu ekonomie. Jsou

to  právě  tyto  obory  v  nichž  se  spojuje  pohled  mikroekonomický  

s  podnikohospodářským  a  kde  nachází  mikroekonomická  teorie  výrazné  praktické

uplatnění. Manažerská ekonomika se zabývá aplikací závěrů mikroekonomické teorie

do  podnikové  praxe  za  účelem optimalizace  rozhodovacích  procesů.  Je  však  třeba

dodat, že k této aplikaci je potřebné využítí  poznatků z dalších oborů, jako je statistika,

matematika, operační výzkum či marketing nebo účetnictví. Pochopení a osvojení si

mikroekonomických principů napomáhá proniknout k podstatě základních vztahů mezi

cenou,  ziskem,  objemem  produkce,  náklady  a  tržbami  a  přispívá  tak  k  řešení

konkrétních otázek v podnikové praxi.

Poznatky  z  teorie  chování  firmy  pomáhají  určit  optimální  velikost  firmy,  objem

produkce a výrobní technologii. Vysvětlují, jak se mění průměrné a mezní náklady se

změnami výroby, za jakých podmínek dochází k snižování nebo zvyšování výrobních

nákladů,  pomáhají  determinovat  množství  výrobních  faktorů  potřebných  k  zajištění

určité úrovně výstupu a optimalizovat jednotkové náklady. 

Identifikace poptávky je klíčovým zájmem a prioritou marketingu. Bez její znalosti  

a  odhadu  budoucího  vývoje  není  prakticky  možné  navrhnout  efektivní  strategii.

Způsobů, jak v praxi poptávku identifikovat existuje několik – na základě historických

dat,  nebo  metodami  marketingového  výzkumu.  Také  koeficienty  křížové  elasticity

poptávky napomáhají při prognózách  vývoje poptávky.

Teorie chování spotřebitele nabízí dva teoretické rámce pro objasnění pohnutek, které
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vedou spotřebitele na trhu k určitému chování. Prvním je pohled vycházející z teorie

užitečnosti, druhým je teorie indiference. Zejména teorie indiference umožňuje pomocí

substitučního,  cenového  a  důchodového  efektu  objasnit  chování  spotřebitele  při

změnách cen zboží či důchodu a vliv těchto faktorů na změny poptávky. 

Přínos  alternativních  teorií  firmy  spočívá  v  realističtějším  pohledu  na  moderní

společnosti,   nejsou  však  vždy formalizovány,  což  může do jisté  míry ztížit  jejich

využití. Neoklasická teorie je pro svou snadno aplikovatelnou formalizovanou podobu

dlouhodobě využívána a pokud je cílem firmy maximalizace zisku, je zcela validní. 

Alternativní  manažerské  teorie  zdůrazňují  oddělení  vlastníků  a  řídících  pracovníků

podniku. Cíle těchto dvou skupin (vlastníků a manažerů) mohou být často konfliktní.

Touto problematikou se zabývají především manažerské teorie. V diplomové práci byly

popsány  následující  manažerské  modely  firmy.  Scitovského  model  využívající

indiferenční  analýzy  k  prokázání  myšlenky  o  preferenci  manažerů  maximalizovat

užitek  před  maximalizací  zisku,  Baumolův  model,  ve  kterém  je  kladen  důraz  na

maximalizaci obratu, Williamsonův model maximalizace užitkové funkce manažerů za

současného  přihlédnutím  k  minimální  výši  zisku  a  Marrisův  model  zaměřený  na

maximalizaci tempa růstu firmy.

Behavioristické  teorie  odmítají  představu  firmy  jako  homogenního  celku  a  svou

pozornost  zaměřují  na  nekompaktnost  podnikového  prostředí  způsobenou  existencí

zájmových  skupin,  které  usilují  o  prosazení  vlastních  zájmů.  Jako  zástupce  tohoto

druhu alternativních teorií byl charakterizován Simonův model aspirační úrovně, který

naznačuje,  že  jedinci  během  rozhodovacího  procesu  vždy  neusilují  o  nalezení

optimálního řešení ale ukončují hledání v momentu nalezení řešení uspokojivého. Další

z  charakterizovaných  behavioristických  modelů  -  model  R.  Cyerta  a  J.  Marsche

navazuje na práci H. Simona a přináší zevrubnou analýzu chování zájmových skupin,

které působí v interním i externím okolí podniku. Doylův model zón tolerance potom

popisuje  osm  různých  cílů  podniku  a  zdůrazňuje  potřebu  rozložení  pozornosti  na

skupinu cílů, neboť zaměření pouze na určitý cíl by mohlo vést až k ohrožení existence

podniku.  

Institucionální  teorie zavrhují  zejména neoklasický předpoklad racionálního chování
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ekonomických  subjektů,  svou  pozornost  soustředí  na  zkoumání  a  popis  chování

velkých korporací v širším kontextu panujících ekonomických, sociálních a politických

podmínek. 

V přístupu postkeynesovských teorií je zdůrazněn význam nejistoty v ekonomickém

prostředí a  současně je striktně zamítnut neoklasický předpoklad maximalizace zisku.

Apelují na význam reálnosti předpokladů, z nichž je při tvorbě modelů vycházeno za

účelem zvýšení aplikovatelnosti těchto modelů do reálného podnikového prostředí. 

Wardův model popisuje speciální situaci tzv. zaměstnanecké firmy, kdy jsou vlastníci

zároveň zaměstnanci a jejich hlavním cílem je maximalizace příjmu na zaměstnance. 

Alternativní  teorie  firmy  nabízejí  věrohodnější  pohled  a  lépe  vysvětlují  chování

soudobých  moderních  firem.  V  mnoha  případech  mohou  posloužit  k  vhodnému

doplnění teorie neoklasické. Avšak podobně jako v určitých ohledech kritizují teorii

neoklasickou, jsou často v rozporu i sami mezi sebou. Také vzhledem ke svému užšímu

zaměření,  většinou  na  konkrétní  aspekt,  ve  kterém  kritizují  neoklasický  přístup,

neposkytují komplexní alternativu k teorii neoklasické. 

Podobně  jako  alternativní  teorie  firmy  i  podniková  ekonomika  vnímá  oddělení  či

konfliktní cíle managementu a vlastníků podniku. Současná podniková ekonomika má

z hlediska primárního cíle firmy, který by měl být vedením sledován, jasnou představu,

je  jím úsilí  o maximalizaci  EVA – ekonomické přidané hodnoty,  rsp.  MVA – tržní

přidané hodnoty.  

Následující část seznamuje se závěry, ke kterým autorka práce dospěla, uvádí odpovědi

na výzkumné otázky a vyhodnocuje předloženou tezi. 

1. Je  mikroekonomická  teorie  v  přístupu  podnikové  ekonomiky  

zohledňována?

Mikroekonomická teorie nachází v oblasti podnikové ekonomiky řadu  uplatnění,  kdy

podniková ekonomika čerpá z jejích poznatků.  Mikroekonomie slouží jako platforma

-88-



nebo  pomyslný  plán  ekonomického  prostředí,  který  umožňuje  lepší  pochopení

ekonomických  jevů  a  případných  možných  vzorců  dalšího  vývoje  v  ekonomickém

systému. Všechny tyto jevy a procesy mají na podnikové prostředí určující vliv, lépe

řečeno jej formují. Dalo by se tedy říci, že hlubší proniknutí do podnikových procesů

není  bez  alespoň  základní  znalosti  mikroekonomické  teorie  možné.  V  práci  byly

charakterizovány  praktické  přínosy  mikroekonomické  teorie  pro  podnikovou

ekonomiku zejména v oblasti analýzy nabídky, poptávky, teorii výroby a teorii chování

spotřebitele.  V určitých oblastech je patrné odchýlení obou disciplín a některé dílčí

oblasti  jsou  vnímány  ekonomickou  teorií  a  podnikovou  ekonomikou  rozdílně.  

V obecné rovině lze však konstatovat,  že je  mikroekonomická teorie s podnikovou

ekonomikou úzce propojena,  i  když ne zcela všechny její  části  jsou v podnikovém

prostředí stejně akcentovány. 

2. Jaké  jsou  možnosti  aplikace  ekonomické  teorie  při  řešení  problémů   

podnikové ekonomiky?

Na  několika  místech  bylo  v  práci  zmíněno,  že  od  mikroekonomické  teorie  nelze

očekávat zajištění aplikovatelných návodů na řešení konkrétních podnikových otázek.

Přesto  nalézá  i  čistě  teoretická  mikroekonomie  praktické  využití  především

prostřednictvím  relativně  mladých  disciplín,  jako  je  manažerská  ekonomika  či

strategický  management.  Pochopitelně  existují  určitá  omezení  aplikovatelnosti  

a  mikroekonomický  přístup  je  třeba  za  účelem  získání  potřebných  informací

kombinovat  s  poznaty  dalších  disciplín.  Tato  potřeba  je  však  pochopitelná,  neboť

ekonomické  teorie  původně  nevznikaly  a  ani  nebylo  zamýšleno  jejich  využití  za

účelem řešení praktických problémů v podnikovém hospodářství. Ve třetí kapitole byly

charakterizovány části mikroekonomie, které mají  význam pro strategické řízení při

formulaci business plánů a strategií. Zejména mikroekonomická teoretická východiska

nezbytná pro prognózu budoucího vývoje poptávky jsou v této souvislosti klíčová. 

V obecné  rovině  lze  konstatovat,  že   mikroekonomická teorie  významně přispívá  

k snadnější orientaci v ekonomickém prostředí a tím umožňuje podniku optimalizovat

řídící a rozhodovací procesy. 
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3. Jaký přínos pro podnikovou ekonomiku znamenají alternativní přístupy  

k  teorii firmy ve srovnání s neoklasickým přístupem?

Alternativní modely přinášejí oproti neoklasickému pojetí jiný náhled na vlastnickou

strukturu  firmy,  lépe  objasňují  fungování  především  velkých  firem  a  definují

alternativní podnikové cíle k marginalistickému pojetí maximalizace zisku. V pohledu

na  moderní  společnosti  se  částečně  shodují  s  přístupy strategického managementu.

Jejich přínos tedy převážně spočívá v realističtějším pohledu na moderní společnosti.

Co  se  však  týče  přímé  aplikovatelnosti,  problematická  je  především  jejich  často

nedostatečná formalizovanost a pouze závěry některých z nich je možné aplikovat  

v podnikovém prostředí, případně je včlenit do mikroekonomické teorie. 

Ekonomická teorie a podniková ekonomika vytvářejí provázaný teoretický celek

se vzájemnou interakcí.

V práci bylo mnohokrát nastíněno propojení mikroekonomického pohledu a pohledu

podnikové  ekonomiky.  Podniková  ekonomika  využívá  poznatky  mikroekonomické

teorie v mnoha ohledech. V práci byly charakterizovány segmenty mikroekonomické

teorie s největším potenciálem pro využití ve strategickém řízení podniku. 

Za  ukázku  vzájemné  interakce  lze  například  považovat  vznik  alternativních  teorií

firmy,  které  reagovaly  na  značnou  odchylku  mezi  neoklasickou  představou  firmy  

a  skutečností  a  věrněji  popisují  strukturu i  fungování  současných  moderních  firem.

Odkloněním od rovnovážných modelů neoklasické teorie mohlo dojít k opětovnému

přiblížení mikroekonomické teorie a reálného prostředí podnikové ekonomiky a závěry

některých  alternativních  teorií  mohou  být  částečně  zohledňovány  v  přístupech

strategického managementu.  I  v  případě  neoklasické  teorie  však dochází  k  dalšímu

vývoji. Neoklasický přístup k mikroekonomii se  dále postupně mění, dochází k členění

na  další  přístupy,  které  usilují  o  jeho zpřesnění  a  transformaci,  aby lépe  odpovídal

podmínkám reálného prostředí. 

Význam  mikroekonomické  teorie  pro  podnikovou  ekonomiku  spočívá  především
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v  poskytnutí  teoretického  aparátu,  který  umožnuje  hlouběji  proniknout  k  podstatě

jednotlivých ekonomických jevů  a tím zeefektivnit strategické rozhodování.

Na základě nabytých poznatků ze zkoumaných a využitých literárních zdrojů a výše

zodpovězených  výzkumných  otázek  se  autorka  práce  domnívá,  že  se  podařilo

provázanost  ekonomické teorie  a podnikové ekonomiky prokázat  a  přiklání  se tedy

k potvrzení uvedené teze. 
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