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Abstrakt
Monografie představuje veřejně dostupné údaje o počtu heren a kasin povolených
Ministerstvem financí ČR a obcemi na území ČR a současně i údaje, včetně vlastních
odhadů, o počtu zaměstnanců působících v provozovnách v rámci odvětví CZ NACE 92
a oboru výroba výherních přístrojů a terminálů, který je součástí odvětví CZ NACE
32.40. Monografie rovněž poskytuje přehled o firmách působících v uvedených
odvětvích. Kromě toho je součástí publikace input-output analýza dat zaměřená na
zhodnocení dopadů případných legislativních změn na zaměstnanost v celé České
republice a případová studie obsahující odhad dopadů na zaměstnanost v okrese
Vyškov
Klíčová slova: herní průmysl; herna; kasino; herní přístroj; zaměstnanost;
nezaměstnanost; input-output analýza; kvalifikace, vzdělání; profese; ministerstvo
financí

Abstract
The monograph presents publicly available data on the number of gambling houses
/gaming rooms and casinos licenced by both the Ministry of Finance and individual
municipalities in the Czech Republic as well as data, including the authors’ own
estimates, on the number of people employed by such institutions in the context of
sector CZ NACE 92 and those employed in the manufacture of gaming machines and
terminals which forms part of sector CZ NACE 32.40. The monograph also provides an
overview of the companies operating in these sectors. In addition, the publication
includes the input-output analysis of data concerning the assessment of the impact of
potential legislative changes on employment in these sectors in the Czech Republic
and a case study containing an estimate of impacts on employment in the district of
Vyškov (Moravia).
Key words: gaming industry; gambling house; gaming room; casino; gaming
machine; employment; unemployment; input-output analysis; qualification;
education; profession; Ministry of Finance
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Shrnutí výsledků
CZ NACE 92 000 Činnosti heren, kasin a sázkových
kanceláří
Firmy a jejich zaměstnanci
Ze statistického zjišťování ČSÚ (Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných
produkčních odvětví) vyplývá, že počet evidovaných podnikatelských subjektů
v odvětví CZ NACE 92 000 dosáhl koncem roku 2013 počtu 905, nejčastěji se jednalo
o akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, menší část tvořily OSVČ.
Počet subjektů v průběhu čtyř sledovaných let (2010–2013) plynule klesal z 1 217
v roce 2010 na uvedených 905 (absolutní pokles činil 312 subjektů, relativní pokles
25,6 %). Z uvedeného počtu bylo 126 (14 %) podnikatelských subjektů větší a střední
velikosti, které pro ČSÚ vyplnily výkaz, zbytek 779 (86 %) subjektů menší velikosti
ČSÚ dopočetl. Výše uvedené „jádro firem v oboru“ čítající 126 nejvýznačnějších
společností reprezentuje dle ČSÚ 90 % tržeb a 84 % zaměstnanců odvětví.
V uvedeném roce působilo v těchto firmách 10 689 zaměstnaných osob, z toho bylo
9 809 zaměstnanců.
Za účelem ověření počtu aktivně podnikajících subjektů v oboru a jejich zaměstnanců bylo z údajů MF ČR (registry provozovatelů a povolených herních přístrojů)
vytipováno 150 větších obchodních společností, pro které byly analyzovány údaje
zveřejněné v obchodním rejstříku. Výsledkem bylo zjištění, že v rámci oboru aktivně
funguje 137 firem, z nichž 128 má zapsánu činnost heren, kasin a sázkových kanceláří
jako hlavní činnost. Uvedených 137, respektive 84 firem, u kterých byl údaj o
zaměstnancích k dispozici, zaměstnávalo v roce 2013 8 559 pracovníků. Počet
zaměstnanců takto vybraného „kontrolního vzorku“ firem plus mínus potvrzuje údaje
zveřejněné ČSÚ.
Zjištěné údaje z obou použitých zdrojů se tedy víceméně shodují v tom, že ve
zkoumaném odvětví působí cca 126 až 137 aktivních firem větší a střední velikosti,
tzv. jádro oboru. Avšak ještě menší část firem (30 % až 44 %) realizuje většinu tržeb
a zaměstnává převážnou část (75 % až 86 %) zaměstnanců. Souhrn tržeb 30
největších provozovatelů (z hlediska výše ročních tržeb/výkonů) lze odhadnout na cca
56,9 mld. Kč (pozn.: jedná se o údaj vztahující se k roku 2013).

Odhad zaměstnanosti vázaný na počet a velikostní kategorie
heren a kasin
Odhadnutá zaměstnanost v odvětví (cca 16 200 zaměstnanců) je v porovnání
s údaji z ČSÚ (9 809 zaměstnanců) významně vyšší, neboť do odhadu zahrnujeme jak
reálně existující prekérní pracovní úvazky, tak i šedou ekonomiku. Naproti tomu je
odhad nižší, než uvádí asociace SPELOS (údaj prezentovaný na jaře roku 2013 činil cca
61 000 zaměstnanců a údaj ze září roku 2015 zahrnoval již jen 30 000 zaměstnanců).

7

Shrnutí výsledků

Provozovatelé loterií a sázkových her
V letech 2012-2015 bylo na základě loterijního zákona ze strany MF ČR uděleno
povolení provozovat sázky a hazardní hry provozovatelům, jejichž počet varioval od
104 (2012) do 70 (2015). Za uvedené období se tedy počet licencovaných provozovatelů snížil o necelou třetinu. V případě povolení výherních přístrojů obcemi došlo v
posledních 3 letech ještě k razantnějšímu poklesu. Koncem r. 2012 mělo povolení
provozovat automaty v obcích 338 firem, koncem roku 2013 již jen 96 firem a na konci
roku 2014 92 firem.
Počet povolených herních přístrojů se v průběhu sledovaných let vlivem
legislativních změn rovněž značně měnil. Z porovnání údajů z roku 2011, kdy počet
povolených herních zařízení (MF ČR a obcemi) dosáhl svého vrcholu (104 061) a konce
roku 2014 (69 739) vyplývá, že v průběhu let 2011 až 2014 se počet herních zařízení
snížil o 33 %.
Z hlediska typu provozoven významně narostl počet evidovaných kasin - tento
fenomén je v rámci sledovaných oficiálních počtů typů provozoven nejsilnější. Mezi léty
2009 a 2014 byl zaznamenán nárůst jejich počtu o 364, tzn. o 180 %. Z počtu 541
kasin evidovaných MF ČR k 28. 2. 2015, jich ale jen pouhá třetina (181) zahájila
k tomuto datu tzv. „živou hru“ a splnila tak zákonnou podmínku k tomu, aby se kasina
stala kasiny de iure. Zbývající kasina jsou fakticky pouze hernami včetně
odpovídajícího počtu obslužného personálu.

Výskyt herních zařízení
Alespoň jedno herní zařízení bylo povoleno ze strany MF ČR nebo obce v celkem
1 512 obcích, což je 24,2 % z existujícího počtu obcí v ČR (stav ke konci února 2015).
Ve 3/4 obcí není tedy žádný herní přístroj, žádná legálně povolená a evidovaná herna.
Nejvíce herních zařízení povolených obcemi je situováno spíše ve vnitrozemí.
Nejčastěji v roce 2014 vydaly povolení provozovat herní zařízení na svém území obce
ve Středočeském (313 obcí) a Jihomoravském kraji (202 obcí).
Herní zařízení jsou koncentrována do cca 100 obcí, které můžeme rozdělit do
dvou typů (pohraniční obce v okresech Tachov, Domažlice, Znojmo, Prachatice, Cheb,
Český Krumlov, Břeclav a dále velká a větší města).
Z hlediska počtu obyvatel připadajících na jedno herní zařízení vychází u 18
obcí poměr menší než 20 obyvatel na jedno herní zařízení (extrém je 0,6 obyvatele na
herní zařízení - obec Chvalovice, okr. Znojmo). Naopak, u 201 obcí připadá na jeden
herní přístroj 1000 a více obyvatel.
Z hlediska krajů připadlo nejméně obyvatel na herní zařízení v Plzeňském a
Karlovarském kraji (73, respektive 76 obyvatel na jedno herní zařízení).

Input-output analýza
Pro zkoumání dopadů změn legislativy na odvětví CZ-NACE 92 Činnosti heren,
kasin a sázkových kanceláří byla vybrána input-output analýza, která disponuje
nástroji pro kvantifikaci vzájemných vazeb mezi subjekty v ekonomice. Na rozdíl od
jiných metod umožňuje navíc vyčíslit také multiplikační efekty, které jsou způsobeny
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vazbami zkoumaného odvětví na další odvětví ekonomiky (výstup jednoho odvětví je
zároveň vstupem dalších odvětví národního hospodářství a naopak). Výchozím zdrojem
dat pro kvantifikaci meziodvětvových vazeb je soustava tzv. input-output tabulek
publikovaných v rámci národních účtů ČSÚ.
Protože dosud není známa konečná verze legislativy a protože se připravovaná
legislativa během řešení tohoto projektu několikrát změnila, vymezil řešitelský tým
potenciální dopady připravované legislativy kvantitativně - uvažujeme pokles poptávky
po hazardních a sázkových hrách o 15 % (mírnější scénář) a 30 % (přísnější scénář).
Input-output analýza ukázala, že v případě snížení poptávky po hazardních a
sázkových hrách o 15 % může dojít k celkovému úbytku 3 335 pracovních míst (1 407
pracovních míst přímo u provozovatelů hazardních a sázkových her, u dodavatelů pak
může tento úbytek činit 1 928 pracovních míst).
V případě druhého scénáře, snížení poptávky po hazardních a sázkových hrách
o 30 %, dojde podle výsledků input-output analýzy k celkovému úbytku 6 670
pracovních míst (2 813 pracovních míst přímo u provozovatelů hazardních a sázkových
her, dalších 3 857 u dodavatelů).
Input-output analýza zjistila, že žádné jiné odvětví nebylo a není na dodávkách
pro provozovatele hazardu závislé, takže v případě poklesu produkce hazardního
průmyslu o 15 až 30 % by nebylo výrazně ohroženo žádné jiné odvětví v České
republice.
Výsledky input-output analýzy je však potřeba interpretovat opatrně, neboť jsou
založeny na poměrně striktních předpokladech daných modelem. Input-output analýza
také nebere v úvahu šedou ekonomiku, která je ve sledovaném odvětví zastoupena.

CZ-NACE 32.40 - Výroba her a hraček
Případová studie - Dopad případných legislativních změn na zaměstnanost ve
firmě European Data Project, s. r. o. a v okrese Vyškov
Kromě zmiňovaného odvětví CZ-NACE 92 „Činnosti heren, kasin a sázkových
kanceláří“ případná zpřísňující legislativa ovlivní i odvětví CZ-NACE 32.4 „Výroba her a
hraček“, kam administrativně spadají výrobci výherních hracích přístrojů.
Pro toto odvětví nemohla být input-output analýza použita, neboť data z odvětví
CZ-NACE 32.4 „Výroba her a hraček“ jsou „znečištěna“ výrobci hraček a jiných her celkový počet podnikatelských subjektů působících v tomto výrobním oboru činí 1 403,
přičemž podle zjištění řešitelského týmu pouze 11 subjektů vyrábí výherní hrací
přístroje a zaměstnává v roce 2015 cca 1 560 až 1 600 zaměstnanců, z toho na
společnost European Data Project, s. r. o. připadá 1 122 zaměstnanců (70 %).
Pro zkoumání dopadů změn legislativy na toto odvětví byla použita případová
studie, která zkoumá dopady restriktivní legislativy na největšího českého výrobce
výherních hracích přístrojů, firmu European Data Project, s. r. o. (EDP) se sídlem
v Komořanech (okres Vyškov).
Protože konečná verze legislativy omezující podnikání v herním průmyslu není
dosud známa, zvolil řešitelský tým dva možné scénáře budoucího vývoje - scénář č. 1,
který očekává mírnou změnu legislativy, a scénář č. 2, který očekává zásadní změnu
legislativy.
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Dopady legislativních změn na firmu EDP, jakož i na zaměstnanost v regionu,
budou záležet i na skutečnosti, jak bude firma na novou situaci reagovat. Pro tyto
účely jsme uvažovali čtyři strategie - pragmatickou (firma se pasivně přizpůsobí situaci
na trhu), aktivní úspěšnou (firma se pokusí výpadek poptávky po jejích produktech
nahradit větší mírou exportu, přičemž předpokládáme, že bude úspěšná), aktivní
neúspěšnou (firma se pokusí výpadek poptávky po jejích produktech nahradit větší
mírou exportu, přičemž předpokládáme, že bude neúspěšná) a likvidační (firma se
rozhodne výrobu uzavřít).
Případné dopady na zaměstnanost v regionu se budou také lišit v čase. Proto
uvažujeme krátké období (do 12 měsíců) a dlouhé období (12 měsíců a více). Zatímco
v krátkém období mohou být dopady na zaměstnanost v regionu zásadní (podle
konečné verze legislativy a podle zvolené firemní strategie), v dlouhém období trh
práce, který v regionu Vyškov nevykazuje žádné zásadní anomálie, propuštěnou
pracovní sílu absorbuje.
V případové studii není možné z výše uvedených důvodů kvantifikovat přesné
počty propuštěných. Konkrétní dopad závisí na konečné verzi legislativy, na časovém
úseku a na reakci firmy (viz firemní strategie).
Zcela zásadní však může být dopad na strukturu nezaměstnaných - zejména
tzv. problémové skupiny, tj. nekvalifikovaní, respektive nízko kvalifikovaní pracovníci,
absolventi a pracovníci starší 50 let, hledají další pracovní uplatnění obtížně a mohou
tak rozšířit řady dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž aktivizace a znovu umístění na
trh práce je nesmírně obtížné.
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1. Úvod
Cílem předkládané monografie je rozbor dopadů zpřísňující legislativy upravující
podnikání v herním průmyslu na zaměstnanost v České republice. Jsou zde zkoumána
dvě odvětví, která budou nově přijatou legislativou ovlivněna - jednak je to výrobní
obor „Výroba her a hraček“ (CZ-NACE 32.40) v rámci zpracovatelského průmyslu a
jednak odvětví „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“ (CZ-NACE 92), jež patří
do sektoru služeb. Obě tato odvětví jsou analyzována zvlášť, přičemž řešitelský tým
používá i různé metody.
V první části monografie řešitelský tým popisuje současnou situaci v těchto
odvětvích - analyzuje firmy působící v herním průmyslu, jejich počty a velikost, počty
zaměstnanců atd. Sleduje i vývoj a rozmístění výherních hracích přístrojů v obcích
i regionech České republiky podle jednotlivých povolení.
Výsledkem této deskripce je interaktivní webová aplikace, jež obsahuje celkem
14 ukazatelů prezentovaných na úrovni obcí, okresů a krajů a sumační datové tabulky.
Osm vybraných ukazatelů z tohoto počtu je zobrazeno v interaktivní mapě České
republiky, kde jsou obce i regiony znázorněny nejen podle počtu výherních hracích
přístrojů, ale tato čísla jsou dány do souvislosti i s mírou nezaměstnanosti v regionu,
s mírou dlouhodobé nezaměstnanosti, příjmy obcí z výherních hracích přístrojů, počty
obyvatel připadajících na 1 herní přístroj, podílem příjemců dávek v hmotné nouzi za
počtu obyvatel atd.
Další dvě části monografie jsou věnovány zkoumání dopadů zpřísňující
legislativy na zaměstnanost v herním průmyslu. Konečná podoba legislativy není
bohužel v době finalizace monografie řešitelskému týmu stále známa, což značně
komplikuje i přístup k této problematice. V případě odvětví CZ-NACE 92 „Činnosti
heren, kasin a sázkových kanceláří“ jsme použili metodu input-output tabulek, která
disponuje nástroji pro kvantifikaci vzájemných vazeb mezi subjekty v ekonomice a
umožňuje vyčíslit také multiplikační efekty, které jsou způsobeny vazbami
zkoumaného odvětví na další odvětví ekonomiky. Negativní dopad nové legislativy je
stanoven kvantitativně, a to ve dvou variantách - propad poptávky po produktech
herního průmyslu o 15 % a o 30 %. V případě výrobního oboru CZ-NACE 32.4 „Výroba
her a hraček“ řešitelský tým vytvořil případovou studii, kde zkoumá dopad zpřísňující
legislativy na zaměstnanost ve firmě European Data Project, s. r. o., největšího
výrobce výherních hracích přístrojů v České republice, a rovněž i na region, kde firma
sídlí - okres Vyškov.
Řešitelský tým se v této monografii zabývá pouze dopady potenciální zpřísňující
legislativy upravující podnikání v herním průmyslu na zaměstnanost. Nebere v úvahu
další aspekty, které může připravovaná legislativa ovlivnit, tj. zejména výběr daní a
poplatků spojených s provozováním výherních hracích přístrojů. Nezabývá se ani
sociálně-ekonomickými dopady provozování výherních automatů (zvýšená kriminalita,
tzv. patologické hráčství a náklady s ním spojené atd.). Tyto souvislosti velmi dobře
popisuje MRAVČÍK a kol. (2015).
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Pojem herní průmysl zahrnuje provozování sázkových her a loterií a dále
průmyslovou výrobu zařízení, která provozování sázkových her a loterií umožňují. Je
obdobou anglického pojmu „gaming industry“, který se v obdobném smyslu používá v
anglicky mluvících zemích.
Herní průmysl z hlediska odvětvové klasifikace ekonomických činností (CZNACE) patří do dvou hlavních skupin této klasifikace. Jednak skupina CZ-NACE 92
„Činnost heren, kasin a sázkových kanceláří“ a dále CZ-NACE 32.4 „Výroba her a
hraček“.
Základní zákon upravující provoz herních automatů je tzv. loterijní zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách z roku 1990. Tento zákon vedle
jiného definuje tzv. herní prostředí a typy výherních hracích přístrojů a rovněž výši
daňových odvodů pro jednotlivé druhy hazardních her.
Licence k provozování herních přístrojů uděluje Ministerstvo financí České
republiky - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi - a současně mohou licence
přidělovat dle uvedeného zákona též obce. Přehled o počtech provozovatelů a
povolených herních přístrojích MF ČR je zveřejněn na jeho webových stránkách.1
Přehled o udělených licencích obcemi pochází ze zjišťování MF ČR a je dostupný na
vyžádání.

Typologie herního prostředí
Herna - je zařízení určené pro provozování výherních hracích přístrojů a jiných
technických her. Do herny je zakázaný vstup osobám mladším 18 let. Není zde vedena
evidence hráčů. Počet herních přístrojů na jednu hernu není zákonem nijak omezen.
Provoz herny se řídí herním plánem schváleným ministerstvem financí.
Provozovna se zvláštním režimem - tj. pohostinské zařízení a další místa,
kam mají přístup i osoby mladší 18 let, ale technické hry musejí být umístěny v
oddělené místnosti. V jedné provozovně se zvláštním režimem může být umístěno
pouze max. 6 hracích přístrojů.
Kasino - je provozovna, v níž se kromě běžných her dostupných v hernách a
provozovnách se zvláštním režimem provozují také sázkové hry v kasinu (např. karty
nebo ruleta). Na provoz kasina jsou podle zákona kladeny vyšší nároky. Místo peněz
se zde používají tzv. hodnotové žetony. Je zde vedena evidence hráčů, kteří musí
prokázat svou totožnost a věk nad 18 let. Jsou zde povoleny vyšší vklady a výhry,
než je tomu v hernách a v provozovnách se zvláštním režimem. Kasino musí být
vybaveno zabezpečovacím a monitorovacím zařízením a jeho základní kapitál musí
být alespoň 100 milionů Kč (Mravčík, V., a kol., 2014).

Typy herních přístrojů
Výherní hrací přístroj (VHP) - Kompaktní, funkčně nedělitelné a programově
řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního
1
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hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více
hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za
samostatný výherní hrací stroj.
Výherní hrací přístroje mohou být pouze 5 let staré, poté se musí vyměnit za
nové přístroje. Do VHP musí být rovněž zabudován systém nejméně dvojí kontroly
vložených a vyplacených prostředků, přičemž počítadla musí být nejméně šestimístná.
VHP mohou být umístěny ve všech typech herních prostředí (provozovna se zvláštním
režimem, herna, kasino). Tyto přístroje musejí mít nastaven výherní podíl alespoň na
75 %. Jedna hra musí trvat nejméně jednu sekundu. Zákon upravuje i maximální
sázky - v provozovně se zvláštním režimem jsou to 2 Kč, v herně je to 5 Kč a v kasinu
je to 50 Kč. Maximální hodinová prohra je zákonem stanovena - v provozovně se
zvláštním režimem na 1 000 Kč, v herně na 2 000 Kč a v kasinu na 10 000 Kč.
Současně je upravena také maximální výhra z jedné hry - v provozovně se zvláštním
režimem je to 300 Kč, v herně je to 750 Kč a v kasinu 50 000 Kč. V hernách a
kasinech mohou být VHP propojeny se zařízeními umožňujícími kumulovanou výhru
(tzv. jackpot). Tato výhra může v hernách činit 10 000 Kč a v kasinech 100 000 Kč. U
každého povolení VHP musí být uvedeno jméno osoby, která zodpovídá za zákaz
přístupu osobám mladším 18 let. Povolení k provozování VHP udělují obecní úřady v
přenesené působnosti, krajské úřady, pokud jde o VHP provozované obcí, popř.
ministerstvo financí, pokud jde o VHP v kasinech (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách). Obce mohou provoz VHP na svém území regulovat obecně
závaznou vyhláškou (OZV). (Mravčík, V., a kol., 2014)
Technické hry (TH) - Samostatná kategorie výherních hracích přístrojů. Do
této kategorie patří elektromagnetické rulety, elektromechanické kostky, on-line
videoloterní terminály a sázkové hry po telefonu. V současnosti je to jedna z nejrychleji
rostoucích oblastí hazardních her. (Prunner, P., 2008)
Interaktivní videoloterní terminál (IVT) - někdy označován pouze jako
Videoloterní terminál (VLT), který je obsluhován přímo sázejícím a slouží pouze jako
zobrazovací jednotka centrálního loterního systému (CLS).
Lokální loterní systém (LLS) - Sázkové hry provozované prostřednictvím
technického zařízení, které je elektronickým systémem tvořeným řídící jednotkou se
třemi pevně fyzicky spojenými herními místy obsluhovanými sázejícími, se kterými
tvoří funkčně nedělitelný celek. Toto technické zařízení sázejícím nabízí konkrétní
válcové hry zobrazované prostřednictvím nejméně tří mechanicky otáčejících se nebo
elektronicky nabíhajících kotoučů s různými symboly, doplněné o bonusovou hru.
Technické zařízení nelze rozšiřovat o další herní místa. Rozhodnutí o základních
výhrách a správa sázejícím vložených vkladů je prováděno přímo na místě buď
technickým zařízením nebo jedním z herních míst.
Elektromechanická ruleta (EMR) - Programově elektronicky řízené herní
zařízení vybavené mechanickým ruletovým kolem provozované jako vícemístná
elektromechanická ruleta. Za EMR ve smyslu této definice se považuje i hybridní
systém využívající mechanické, elektromechanické nebo elektronicky zobrazované
ruletové kolo, jejichž činnost je dálkově přenášena a využívána více herními místy v
jednom objektu. EMR je vybavena centrálním programovým vybavením, které zajišťuje
provozování hry. EMR umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují
samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací
místa jsou navzájem propojena s centrálním programovým vybavením, a tím tvoří
jeden funkční celek.
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Elektronická herní (IVT/VLT, VHP, LLS, EMR) zařízení se někdy souhrnně
označují zkratkou EHZ.

Daňové zatížení hazardního hraní
Zákon aktuálně stanovuje daňové odvody pro jednotlivé druhy hazardních her
jednotně ve výši 20 %. V případě hracích automatů pak provozovatel platí ještě
poplatek 55 Kč za každý provozovaný automat, případně i za jiné technické herní
zařízení. Od ledna 2016 by měla vstoupit v platnost novela zákona č. 202/1990 Sb.
zvyšující daňovou sazbu na 23 % pro loterie, kurzové sázky, sázkové hry v kasinu,
karetní turnajové a hotovostní sázkové hry a pro ostatní loterie či jiné podobné hry.
Pro odvody z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení novela
navrhuje zvýšení odvodů z původních 20 % na 28 %. Novela obsahuje i navýšení
poplatků za každý provozovaný automat z původní částky 55 Kč na částku 80 Kč.
Současně je navrhována i změna v rozdělení daňových odvodů z výherních hracích
přístrojů a jiných technických herních zařízení mezi státní rozpočet a obce z aktuálních
20 % pro státní rozpočet a 80 % pro obec na 40 % odvedených prostředků pro státní
rozpočet a 60 % ve prospěch obce.2

2
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3. CZ-NACE 92000 „Činnosti heren, kasin a
sázkových kanceláří“ - charakteristika odvětví
V letech 2012-2015 bylo na základě loterijního zákona ze strany MF ČR
uděleno povolení provozovat sázky a hazardní hry provozovatelům, jejichž počet
varioval od 70 do 104. V tabulce č. 1 je vidět, že za období 3,5 roku se počet
licencovaných provozovatelů snížil ze 104 o necelou třetinu (tj. o 34 oprávněných
provozovatelů).
V případě výherních přístrojů povolených obcemi došlo v posledních 3 letech
k ještě razantnějšímu poklesu počtu firem, které mohly herní přístroje provozovat.
Koncem r. 2012 mělo povolení od obcí celkem 338 firem, koncem roku 2013 to bylo
již jen 96 firem a na konci roku 2014 92 firem. Meziroční pokles mezi r. 2012 a 2013
lze vysvětlit zpřísněnou legislativou v oblasti povolování VHP obcemi a nárůstem
zákazů v podobě obecně závazných vyhlášek regulujících hazard v obcích.
Tabulka č. 1 Vývoj počtu licencovaných provozovatelů
datum evidence
počet provozovatelů (povolení MF
ČR)
datum evidence
počet provozovatelů (povolení
obce)

31.1.2012

31.1.2013

31.12.2014

1.7.2015

104

79

73

70

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

n. a.

338

96

92

n. a.

Zdroj: MF ČR - odbor 34

Kromě jmen tradičních licencovaných provozovatelů, jež figurují v přehledu MF
ČR, se v souboru povolených herních přístrojů ze strany obcí získaného na základě
každoročního šetření MF ČR objevují jména dalších desítek jiných firem. Tyto firmy
byly po prověření jejich předmětu činnosti zahrnuty do dalšího zkoumání.
Změny v počtu firem a přidělených licencí pro jednotlivé druhy her a typy
přístrojů podle zákona č. 202/1990 Sb. udělených MF ČR v letech 2014 a 2015
ukazuje tabulka č. 2.
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Tabulka č. 2 Vývoj počtu firem, kterým byla přidělena licence MF ČR
typ činnosti dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách
číselné loterie

počet firem
s licencí
k 31.1.2012
n. a.

počet firem
s licencí
k 1.12.2014
5

počet firem
s licencí
k 1.7.2015
5

okamžité loterie

n. a.

7

8

VHP (výherní hrací přístroje)

n. a.

32

31

bingo

n. a.

1

1

kurzové sázky (na sport. výsledky)

n. a.

11

12

sázkové hry v kasinu

n. a.

35

33

technická zařízení dle §2 j) zák. č. 202/1990 Sb.

n. a.

7

6

dostihy (dostihové sázky)

n. a.

1

1

IVT (interaktivní videoloterní terminály)

n. a.

33

32

turnaje v povoleném kasinu

n. a.

9

9

internetová karetní hra

n. a.

2

2

LLS (lokální loterní systémy)

n. a.

30

29

e-hry (simulované elektronické hry)

n. a.

3

2

EMR (elektromechanická ruleta)

n. a.

36

35

internetové kurzové sázky

n. a.

8

9

ostatní /sázky dle § 50 odst. 3/

n. a.

18

18

počet firem s licencí MF ČR k danému datu

104

73

70

Zdroj: MF ČR - odbor 34
Pozn. Detailnější údaje o licencích pro jednotlivé typy činností jsou k dispozici až od 1. 12. 2014.

Obdobně strukturované údaje uvedené v tabulce č. 2 zobrazující povolení
udělená MF ČR nejsou pro případ povolení udělených obcemi k dispozici.
Z údajů MF dále vyplývá, že 30 největších provozovatelů sázkových her a loterií
(dle hlediska počtu licencí na jednotlivé herní přístroje) disponovalo k 31.12.2014
povoleními pro provozování 95 % herních přístrojů všech typů povolených MF ČR.
Údaje pro jednotlivé firmy jsou v tabulce B v příloze.

3.1 Hledisko zaměstnanosti v odvětví
Údaje o zaměstnanosti v odvětví je možné získat ze zdrojů ČSÚ z Ročního
výkazu ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví (výkaz P 5-01) a
rámcově i z Registru ekonomických subjektů.
Na základě informací z MF ČR a z údajů Registru ekonomických subjektů ČSÚ
bylo z veřejných informačních zdrojů detailně prověřeno celkem 150 větších
provozovatelů, kteří tvoří valnou část trhu sázkových her a loterií. Výsledkem bylo
zjištění, že v rámci oboru aktivně funguje 137 firem (stav k 30.9.2015), z nichž
128 má zapsánu činnost heren, kasin a sázkových kanceláří jako hlavní činnost. Z
uvedených 137 firem byl z veřejných zdrojů zjistitelný údaj o počtu zaměstnanců v roce 2013 v případě 84 firem - tyto firmy zaměstnávaly v tomto období3
8 559 pracovníků.
3
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Z uvedeného počtu firem bylo 30 firem velkých, tzv. tvůrců trhu (posuzováno
dle výkonů nebo výše tržeb/výnosů firmy). Celkový součet počtů zaměstnanců u těchto
30 firem uvedených v tabulce A v příloze činí 7 415 (tj. včetně odhadu 200
zaměstnanců pro firmu pro Bonver Win). Jedná se o 74,7% podíl z celkového počtu
zaměstnanců, který pro obor NACE 92 000 uvádí ČSÚ (9 809 zaměstnanců v posledním
dostupném roce 2013, viz dále).
Mezi největší firmy z hlediska zaměstnanosti patří: FORTUNA GAME, a.s.,
TIPSPORT, a.s., ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s., Paradise Casino Admiral, a.s., SLOT
Group, a.s., CHANCE, a.s., Trans World Hotels & Entertainment, a.s., SAZKA, a.s.,
BANCO-CASINO, a.s., BONVER WIN, a.s.
Z údajů nahlášených firmami v rámci statistického zjišťování (Ročního výkazu
ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví) vycházejí údaje uvedené v
tabulkách č. 3 a 4. Tabulky obsahují vývoj počtu podnikatelských subjektů a
zaměstnanosti jak podle postavení v organizaci, tak i z hlediska velikosti firem v letech
2010-2013.
Počet evidovaných podnikatelských subjektů dosáhl koncem roku 2013
počtu 905, nejčastěji se jedná o akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným a OSVČ. Počty subjektů v průběhu posledních 4 let plynule klesají
(absolutní pokles činí - 312 subjektů, relativní pokles počtu činí - 25,6 %).
V roce 2013, pro který jsou k dispozici poslední aktuální data, působilo v těchto
firmách podle údajů ČSÚ v odvětví „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“
10 689 zaměstnaných osob, z toho je 9 809 zaměstnanců (jejich podíl činí
91,7 %). Z vývoje za poslední 4 roky je patrné, že počet zaměstnanců stagnuje,
kdežto počet pracujících majitelů podnikatelských subjektů („sebezaměstnaných“) klesá (mezi roky 2013 a 2010 činí pokles o 150 osob).
Tabulka č. 3 Základní ukazatele zaměstnanosti v odvětví CZ-NACE 92000
ZÁKLADNÍ UKAZATELE

jednotka

podniky (firmy) celkem - jen aktivní
zaměstnané osoby:

osoba

rok
2010

2011

2012

2013

1 217

1 108

1 023

905

10 868

10 879

10 778

10 689

z toho pracující majitelé

osoba

587

533

478

437

z toho zaměstnanci

osoba

9 872

9 891

9 958

9 809

Zdroj: ČSÚ, Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví (výkaz P 5-01).

ČSÚ získává údaje za velké a střední podnikatelské subjekty, za malé jednotky
údaje dopočítává (týká se např. výše tržeb, počtů zaměstnanců, průměrného hrubého
příjmu zaměstnanců apod.). V roce 2013 ČSÚ v odvětví CZ-NACE 92000 evidoval
celkem 905 podnikatelských subjektů (právnických osob a živnostníků). Z
tohoto počtu bylo 126 (14 %) podnikatelských subjektů větší a střední velikosti, které
pro ČSÚ vyplnily výkaz P 5-01, zbytek 779 subjektů menší velikosti (86 %) ČSÚ
dopočetl. Výše uvedené „jádro firem v oboru“ čítající 126 nejvýznačnějších společností
reprezentuje dle sdělení ČSÚ 90 % tržeb a 84 % zaměstnanců.
Z podrobnějších údajů dle velikostních kategorií ekonomických subjektů uvedených v přehledové tabulce č. 4 vyplývá, že v letech 2010-2013 docházelo i ke změně
velikostní struktury podnikatelských subjektů, kdy nejmenší a malé
ekonomické subjekty s 0-19 a 20-50 zaměstnanci končí svoji podnikatelskou
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činnost (popř. fúzují s většími firmami), kdežto naopak zejména střední firmy s 50
až 250 zaměstnanci posilují. U firem nad 250 zaměstnanců počet zaměstnanců
v letech 2011-2013 kolísá. Ve 44 firmách střední a největší velikosti (4,9 % podíl
z počtu firem 2013) je soustředěno 86,3 % zaměstnanců oboru - v tomto ohledu
se jedná o jasnou tendenci koncentrace podnikání do rukou středních a velkých
firem v tomto oboru, neboť v r. 2010 tento podíl činil necelých 75 % (74,5 %).
Tabulka č. 4 Počty zaměstnanců v závislosti na velikosti firem v odvětví CZNACE 92000
ekonomické subjekty
0-19 zaměstnanců

rok
jednotka

podniky (firmy) celkem
- jen aktivní
zaměstnané osoby:
z toho pracující majitelé
z toho zaměstnanci

2010

z toho zaměstnanci

2013

1 032

958

844

osoba

2 229

1 960

1 537

1 227

osoba

574

525

475

434

osoba

1 556

1 339

1 023

767

rok
jednotka

z toho pracující majitelé

2012

1 143

ekonomické subjekty
20-50 zaměstnanců
podniky (firmy) celkem
- jen aktivní
zaměstnané osoby:

2011

2010

2011

2012

2013

33

34

24

17

osoba

1 033

1 044

781

591

osoba

12

7

2

2

osoba

963

972

753

577

ekonomické subjekty
50-249 zaměstnanců

rok
jednotka

2010

2011

2012

2013

podniky (firmy) celkem
- jen aktivní
zaměstnané osoby:

osoba

z toho pracující majitelé

osoba

1

0

0

1

z toho zaměstnanci

osoba

2 584

3 259

3 639

4 003

31

33

33

35

2 761

3 444

3 829

4 124

ekonomické subjekty
250 a více zaměstnanci

rok
jednotka

podniky (firmy) celkem
- jen aktivní
zaměstnané osoby:
z toho pracující majitelé
z toho zaměstnanci

osoba

2010

2011

2012

2013

10

9

8

9

osoba

4 845

4 431

4 630

4 746

osoba

0

0

0

0

4 769

4 322

4 543

4462

% podíl na počtu ek.
subjektů // počtu
zaměstnanců
2012
2013
93,6

93,3

10,3
7,8
% podíl na počtu ek.
subjektů // počtu
zaměstnanců
2012
2013
2,3

1,9

7,6
5,9
% podíl na počtu ek.
subjektů // počtu
zaměstnanců
2012
2013
3,2

3,9

36,5
40,8
% podíl na počtu ek.
subjektů // počtu
zaměstnanců
2012
2013
0,8

1,0

45,6

45,5

Zdroj: ČSÚ, Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

Zjištěné údaje dvou použitých zdrojů se víceméně shodují v tom, že v odvětví
působí cca 126 až 137 aktivních firem větší a střední velikosti, tzv. jádro oboru.
Avšak ještě menší část firem (podíl 30 % až 44 % na počtu firem) realizuje většinu
tržeb a zaměstnává převážnou část (75-86 %) zaměstnanců tohoto odvětví.
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Souhrn tržeb 30 největších provozovatelů (z hlediska výše ročních tržeb) lze
odhadnout na cca 56,9 mld. Kč (jedná se o údaj vztahující se k roku 2013).

3.2
Odhad
zaměstnanosti
v jednotlivých
provozoven, Mapa nezaměstnanosti SPELOS

typech

Podkladem pro odhad zaměstnanosti (obslužného personálu) byl jednak soubor
MF ČR povolených herních přístrojů podle jejich typů k 28.2.2015 a dále soubor
s přehledem výherních hracích přístrojů (VHP) povolených obcemi k 31.12.2014.
Odhady vychází jednak z expertních rozhovorů s odborníky v herním průmyslu a
jednak z počtů povolených herních přístrojů v jednotlivých typech provozoven a
návštěv vybraných provozoven.
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Tabulka č. 5 Odhadnutá zaměstnanost v odvětví
1
typ
provozovny
zvláštní
provozní režim
(pohostinství,
restaurace,
bary, čerpací
stanice - max.
6 THZ dle
zákona)

malá herna

velká herna
nebo malé
kasino

střední kasino

2
velikost
provozovny
(počet přístrojů)

v průměru 3-4
VHP
v provozovně

nejčastěji
10-20 THP

provozovna s 30
až několika
desítkami THP
(často se jedná
o tzv.
pseudokasino)

až 50 THZ
(vybavené 5 až
20 hracími stoly)

velké kasino

50-150 THZ
(vybaveno 2050 hracími stoly)
provoz nonstop

velmi velké
kasino

150 a více THZ,
50 a více hracích
stolů
(pohraniční obce
a velká města)
provoz nonstop

CELKEM

3
typ povolení

4
personální
obsazení
provozovny

5
počet
zaměstnanců
(průměr)

6
počet
provozoven
s THP *)

7
počet
zaměstnanců
celkem

povolení MF ČR
nebo obce

nevyžaduje
přítomnost
obslužného
personálu,
část provozoven
zaměstnává
1 pracovníka.

0,3

2 541

762,3

povolení MF ČR
nebo obce

často jen dva
zaměstnanci,
pracující
v omezeném
provozu,
nebo 3-4
zaměstnanci
(směnný
provoz)

3

2 279

6 837

herna: Povolení
MF ČR nebo obce
kasino: disponuje
povolením pro
sázkové hry
v kasinu (živou
hru) avšak velmi
často ji reálně
neprovozuje
provozovna
disponuje
povolením pro
sázkové hry
v kasinu (živou
hru)
provozovna
disponuje
povolením pro
sázkové hry
v kasinu (živou
hru)
provozovna
disponuje
povolením pro
sázkové hry
v kasinu (živou
hru)

v průměru
4 až 6
zaměstnanců

v průměru 25
zaměstnanců

5

495 (heren
+ malých
kasin)

2 475

254

133

3 325

v průměru 40
zaměstnanců

40

48

1 920

v průměru 80
zaměstnanců

80

11

880

6 059*

16 199

Zdroj: MF ČR
*) Celkový počet zahrnuje 5 518 povolených heren a 541 povolených kasin k datu 28.2.2015 (zdroj: MF ČR)

Odhadnutá zaměstnanost v odvětví v tabulce č. 5 je v porovnání s údaji z ČSÚ
významně vyšší, neboť do odhadu zahrnujeme jak reálně existující prekérní pracovní
úvazky, tak i šedou ekonomiku, jejíž podíl v celé ČR na celkovém HDP činil v roce

4
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V ročence Evropské asociace kasin (ECA) bylo v roce 2013 za Českou republiku vykázáno celkem 2 800
zaměstnanců v 180 kasinech, což činí v průměru 15,5 zaměstnance na 1 kasino. Zdroj: European Casino
Association, ECA’S EUROPEAN CASINO INDUSTRY REPORT 2014, Czech Republic str. 27, dostupné na:
http://www.europeancasinoassociation.org/fileadmin/user_upload/Home_About_ECA/ECA_2014_Europea
n_Casino_Report.pdf
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2013 16 %5. Tento podíl v rámci odvětví CZ-NACE 92000 s ohledem na jeho charakter
odhadujeme na dvojnásobný.
V květnu 2013 se o obdobný odhad jako je uveden výše pokusila asociace
SPELOS a zveřejnila tzv. Mapu nezaměstnanosti sdružení SPELOS. Na jaře 2013
(duben 2013) bylo podle údajů SPELOSu v 967 obcích, kde jsou provozovány
herny a kasina, zaměstnáno celkem 60 736 lidí.6 Následně k této problematice
vyšla aktuálně dne 1. září 2015 tisková zpráva SPELOSu, ve které prezident této herní
asociace p. Petr Vrzáň uvádí podstatně nižší údaj o zaměstnanosti v odvětví. Podle
jeho vyjádření v důsledku přijetí novely zákona o loteriích může v herním průmyslu
přijít o práci až 30 tisíc lidí7.
Řešitelský tým podrobil data SPELOSu analýze. Počty zaměstnanců herního
průmyslu v každé obci jsou v této mapě vždy 8násobkem počtu heren v obci,
tj. SPELOS používá paušálně průměr osmi zaměstnanců na 1 hernu/provozovnu v
obci, což neodpovídá skutečnosti a ani odhadům zástupců firem Synot a EDP.
Dále bylo zjištěno, že ve 117 obcích (z celku 967 evidovaných obcí) by mělo být
zaměstnáno více než 100 zaměstnanců - v těchto obcích mají dle SPELOSu zaměstnáno
celkem 42 072 zaměstnanců v hernách a kasinech, což je podíl 69,3 % z celku. Z mapy
a jejích údajů lze učinit tak závěr, že více než dvě třetiny zaměstnanců je
soustředěno do provozoven v pouze 117 obcích.
Porovnáním bylo rovněž zjištěno, že SPELOS podhodnotil z pohledu
zaměstnanosti pohraniční obce, na jejichž katastru se nacházejí velká kasina
s počtem zaměstnanců v řádu několik desítek osob. Jedná se o Chvalovice, Rozvadov,
Česká Kubice, Halámky, Hevlín, Strážný, Vyšší Brod, Železná Ruda a České Velenice.

3.3 Hrací přístroje a provozovny, vývoj, struktura a
územní rozložení
Počet povolených herních přístrojů se v průběhu sledovaných let vlivem
legislativních změn značně měnil. Z porovnání údajů z roku 2011, kdy počet
povolených herních zařízení dosáhl v ČR svého vrcholu, a konce roku 2014, vyplývá,
že v průběhu let 2013 a 2014 se počet herních zařízení povolených ministerstvem
financí nebo obcemi snížil absolutně o 33 %. Více viz následující tabulka č. 6.

5

Schneider, Friedrich. The Shadow Economy in Europe, 2013. A.T. Kearney, 2014, dostupné na
https://www.atkearney.com/documents/10192/1743816/The+Shadow+Economy+in+Europe+2013.pdf

6

Způsob výpočtu je patrný z tiskové zprávy SPELOSu z 19.3.2015, kde se uvádí: Loterní průmysl
zaměstnává na 60 000 osob. Jde také o pracovníky v gastronomii a pohostinství, majitele nemovitostí a
jejich zaměstnancem administrativní pracovníky, IT odborníky a podobně. Další informace o metodice
výpočtu jsou uvedeny v rozhovoru s pí. J. Novotnou na severu Parlamentní listy.cz http://www.
parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jarmila-Novotna-Loterie-bez-hazardu-sdruzuje-60-000-lidi-Atna-nas-nehazeji-hnuj-319606

7

SPELOS, tisková zpráva z 1.9.2015: http://www.spelos.com/novela-loterniho-zakona-muze-prinest-aztricet-tisic-nezamestnanych/
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Tabulka č. 6 Vývoj počtů výherních herních přístrojů a jiných technických her
a sázkových her v kasinu povolených MF ČR a obcemi v letech 2009-2015
2009
EHZ a hry
v kasinu vč.
VHP povolované MF
VHP povolované obcemi
CELKEM ČR
(odhad)

2010

2011

2012

2013
31.12.

2014
31.12.

2015
28.2.

2015
31.7.

37 786

57 852

79 323

82 525

61 026

57 608

56 904

54 948

47 912

34 038

24 738

17 908

15 000

12 131

12 131

11 000*

85 698

91 890

104 061

100 433

75 026

69 739

69 035

66 000

Zdroj: MF ČR, NMS
Poznámka: Údaje o počtu VHP jsou k 31. 12. daného roku a údaje o počtu EHZ a her v kasinu povolovaných
MF jsou k 1. 1. daného roku.
*) Počet VHP povolovaných obcemi v r. 2015 je odhad na základě současného trendu.

Souhrnný počet 69 035 přístrojů byl instalován v celkem 1 512 obcích.8 Z
hlediska celkového počtu obcí ČR bylo nějaké herní zařízení instalováno v cca 24,2 %
z celkového počtu 6 253 obcí v ČR v r. 2015. Pro informaci je v tabulce č. 7 uvedeno
rozložení herních přístrojů v krajích.
Tabulka č. 7 Rozložení herních přístrojů v jednotlivých krajích
KRAJ
Praha

počet EHZ povolených
MF ČR k 28.2.2015
7 921

počet VHP povolených
obcemi k 31.12.2014
935

SOUČET
8 856

% podíl
kraje
12,8

Jihočeský

2 702

762

3 464

5,0

Jihomoravský

6 444

718

7 162

10,4

2 991

402

3 393

4,9
4,3

Karlovarský
Královéhradecký

2 246

745

2 991

Liberecký

2 275

1 007

3 282

4,8

Moravskoslezský

7 033

1 064

8 097

11,7

Olomoucký

3 999

413

4 412

6,4

Pardubický

2 137

352

2 489

3,6

Plzeňský

4 896

792

5 688

8,2

Středočeský

4 691

2 504

7 195

10,4

Ústecký

4 762

1 511

6 273

9,1

Vysočina

1 658

441

2 099

3,0

Zlínský

3 149

490

3 639

5,3

56 904

12 136

69 035

100,0

celkem
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, odbor 34

Celkově nejvyšší počty povolených herních zařízení byly registrovány ve
Středočeském, Moravskoslezském, Jihomoravském kraji a v Praze.
Vztaženo k souhrnným počtům povolených herních přístrojů (MF+obce)
uvedených v tabulce D v příloze, byla zaznamenána největší koncentrace herních
8
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Údaje jsou za samostatné obce, tzn. v případě větších statutárních měst je počítán údaj za město jako
celek včetně všech městských částí.
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přístrojů na obyvatele v okresech Cheb, Břeclav a Tachov. Na dalších místech za
touto vedoucí trojkou jsou další pohraniční okresy Znojmo, Domažlice, Teplice a
Prachatice.9 Relativně nejvyšší míra „vybavenosti“ VHP (počet VHP na 10 000
obyvatel) byla zaznamenána ve 12 okresech (Benešov, Česká Lípa, Děčín, Kolín,
Mělník, Mladá Boleslav, Praha-východ, Sokolov, Tachov, Teplice, Trutnov, Ústí nad
Labem), přičemž pět těchto okresů je na území Středočeského kraje. Míra
vybavenosti u uvedených okresů je vyšší než 20. Detailnější údaje v příloze
v tabulce D a ve webové aplikaci.
Obecně platí, že nejvíce provozoven s EHZ povolovaných MF je v
příhraničních okresech, zatímco heren s VHP povolovanými obcemi spíše ve
vnitrozemí. Ve Středočeském kraji povolení vydalo 313 (20,4 %) obcí v Jihomoravském kraji 202 obcí (13,2 %).
Tabulka č. 8 Počet obcí v krajích, které vydaly povolení k provozování VHP
k 31.12.2014
počet obcí
Hlavní město Praha
Středočeský kraj

% podíl
1

0,0

313

20,4

Jihočeský kraj

98

6,4

Plzeňský kraj

82

5,3

Karlovarský kraj

54

3,5

Ústecký kraj

135

8,8

Liberecký kraj

71

4,6

Královéhradecký kraj

87

5,7

Pardubický kraj

77

5,0

kraj Vysočina

69

4,5

100

6,5

Jihomoravský kraj

202

13,2

Moravskoslezský kraj

120

7,8

Zlínský kraj

126

8,2

1 552 *)

100,0

Olomoucký kraj

celkem
Zdroj: MF ČR (2015), vlastní zpracování.

*) součet je vyšší než uváděných 1 512 obcí, neboť zahrnuje i městské části statutárních měst.

Struktura povolení podle typu provozovny nebo hazardní hry je dostupná pouze
pro povolení udělovaná MF ČR. Povolení pro herny a provozovny se zvláštním
režimem, kde jsou výhradně VHP povolované obcemi, nejsou centrálně
sledovány. Vývoj počtů těchto povolení v letech 2009-2014 je uveden v následující
tabulce č. 9.

9

Viz webová aplikace vytvořená v rámci projektu „Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu
na zaměstnanost“ ve spolupráci VÚPSV v. v. i. a firmy SEAL, s. r. o., dostupná na URL adrese:
http://vhp.seal.cz. Tato aplikace prezentuje informace o herním průmyslu v ČR ve formě kartogramů a
přehledových tabulek pro jednotlivé obce, okresy a kraje.
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Tabulka č. 9 Počet provozoven hazardních her povolovaných MF ČR v letech
2009-2014*)
typ provozovny /
typ hazardní hry
herny a provozovny se
zvláštním režimem
kasina

2009

2010

5 595

6 863

2011
8 024

2012

2013

7 856

2014

7 065

5 985

202

225

345

444

473

566

kurzové sázky

n. a.

5 883

6 854

7 237

7 329

7 299

dostihové sázky

263

n. a.

361

361

361

360

internetové sázkové portály

5

n. a.

n. a.

9

9

8

CELKEM

x

13 332

15 584

15 907

15 236

14 121

Zdroj: MF ČR (2015), zpracováno NMS
*) Provozovny, kde je alespoň jedno herní zařízení povolované MF ČR

Údaje v časové řadě let 2009-2014 ukazují, že v posledních 5 letech docházelo
na trhu k poměrně znatelným změnám v počtu provozoven. Herny a provozovny se
zvláštním režimem rostly významně mezi roky 2009 až 2011 (jejich počet dosáhl
8 024), avšak počínaje rokem 2012 je zaznamenána sestupná tendence v jejich
počtech s poklesem na necelých 6 000. Počet povolení mezi roky 2011 a 2014 poklesl
o celou čtvrtinu (na úroveň 74,6 % stavu roku 2011).
Významně narůstá počet evidovaných kasin - tento fenomén je v rámci
sledovaných oficiálních počtů typů provozoven nejsilnější. Mezi léty 2009 a 2014 byl
zaznamenán nárůst jejich počtu o 364, tzn. o +180 %. K tomu je třeba dodat, že dle
poznatků MF ČR 2/3 těchto provozoven není skutečným kasinem dle definice ze
zákona, neboť neprovozují tzv. živé hry, byť o toto povolení být kasinem oficiálně MF
ČR požádaly. I v třetí herní oblasti - kurzových sázkách trvale rostl počet provozoven,
kdy se mezi roky 2010 a 2014 zvýšil o 24 %.
Provozovatelé heren s herními automaty a videoloterními terminály,
kteří stále častěji čelí zákazům od obcí, přišly na způsob, jak obecní vyhlášky
omezující hazard obejít. Provozovny stále častěji mění status na kasina, na
která se tyto zákazy nevztahují. Herny využívají nedokonalý zákon o loteriích,
který neobsahuje definici názvu kasino. Dle Tomáše Kmenta, prezidenta Asociace
společností provozujících kasina v ČR, provozovatelé heren se takto snaží uniknout
před vyhláškami měst, které jim komplikují provozování byznysu. „Navrch mohou také
obdržet povolení vyšších finančních limitů sázek u výherních automatů. Status kasina
jim pak umožňuje i nainstalovat a legálně využívat kamerový systém a registrovat a
monitorovat hosty, což by jinak nesměl“, uvedl Kment.10 Zmiňovaný velký nárůst
počtu kasin je důsledkem tohoto vývoje. MF ČR udělilo povolení k provozování kasina
k 28.2.2015 (bez ohledu na to, zda došlo či nedošlo k zahájení provozu „živé hry“)
v 541 případech. U 181 (33,5 %) kasin z uvedeného počtu došlo k zahájení živé hry,
čímž provozovna získala statut kasina.
V tabulce E v příloze je uveden přehled počtů kasin obou kategorií podle
krajů. Z údajů vyplývá, že pouze třetina z povolených kasin začala provozovat
nebo provozuje některou z živých her, nejvíce v Jihočeském kraji, v Praze a
Karlovarském kraji.

10
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Zdroj:
http://ekonomika.idnes.cz/herny-s-automaty-maji-fintu-proti-ruseni-meni-se-na-kasina-p35/ekonomika.aspx?c=A140527_172242_ekonomika_spi

3. CZ-NACE 92000 „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“ - charakteristika odvětví

3.4 Asociace působící v rámci herního průmyslu, petice
proti novele zákona
Subjekty činné v rámci hazardního průmyslu ČR se podle charakteru sázek a her
sdružují do 6 asociací: Unie herního průmyslu ČR (UHP ČR), Sdružení provozovatelů
centrálních loterních systémů (SPELOS), Asociace provozovatelů kurzových sázek
(APKURS), UNASO Sdružení zábavního průmyslu, Česká komora loterního průmyslu a
Asociace společností provozujících kasina v ČR. Detailnější informace o asociacích
obsahuje tabulka č. C v příloze.
Kromě výše uvedených šesti asociací zastupuje zájmy ohrožených zaměstnanců
v oblasti herního průmyslu i občanská iniciativa Svobodná volba se sídlem Zelinářská
530/10, 147 00 Praha 4-Braník, jež ve spolupráci se skupinou Synot na jaře 2014
iniciovala petici „Loterie bez hazardu“ na obranu zájmu zaměstnanců heren a
kasin.11
Petiční archy s 20 500 podpisy předali 11.10.2013 zástupci herního průmyslu
(pp. Ivo Valenta za holding Synot a Lukáš Bouzek za herní asociaci SPELOS)
předsedovi Svazu měst a obcí Danu Jiránkovi. Iniciátorkou výše uvedené petice byla
pí. Jarmila Novotná, předsedkyně o. s. Svobodná volba a předsedkyně iniciativy Loterie
bez hazardu
Dne 17. září 2015 tato iniciativa předala do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR předsedovi sněmovny Janu Hamáčkovi a rovněž i náměstku ministra financí Ondřeji
Závodskému v pořadí druhou protestní petici proti novele loterijního zákona s
podpisy 10,5 tisíce lidí.
Pro úplnost je třeba uvést, že kromě herních asociací výše byl do roku 2014 v
oblasti zavádění principů tzv. „zodpovědného hraní“ aktivní projekt ProGam.cz,
resp. Zodpovědné hraní, realizovaný o. s. Český institut pro výzkum závislostí
(CIAR),12 jehož cílovými skupinami byli především hráči a personál herních prostředí.
V červnu 2014 oznámil projekt Zodpovědné hraní na svých internetových
stránkách naplnění svého poslání a ukončení činnosti ke konci r. 2014. Po ukončení
projektu Zodpovědné hraní neexistuje v ČR žádná podobná iniciativa.

11

znění petice je na následujícím odkazu: http://www.loterie-bez-hazardu.cz/petice/

12

Český institut pro výzkum závislostí, spolek, Na Lapači 297, 755 01 Vsetín
www.zodpovednehrani.cz, www.problemgambling.cz.
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4. Ekonomické dopady snížení poptávky po
službách souvisejících s hazardními hrami a
sázením
4.1 Úvod
Předmětem tohoto dokumentu je ekonomická simulace snížení poptávky po
službách souvisejících s hazardními hrami a sázením v souvislosti s chystanými
legislativními změnami, které regulují tyto služby. K této simulaci byla využita inputoutput analýza (popis metodiky níže), která vychází z administrativních dat publikovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
Input-output analýza vznikla v době, kdy konečná podoba připravované
legislativy zpřísňující podnikání v odvětví herního průmyslu nebyla známa. Od zadání
projektu se navíc připravovaná legislativa několikrát výrazně změnila, resp. původní
poměrně tvrdá úprava byla zmírněna. To samozřejmě způsobilo řešitelskému týmu
mnohé komplikace, neboť původně navrhovaná opatření regulující herní průmysl
zahrnovala široké spektrum nástrojů (omezení hráče v přístupu k penězům, omezení
současného užívání alkoholu a tabáku při hraní, maximální limity pro prohry, nová
úprava zdanění hazardu atd.) s různými potenciálními dopady na podnikání v herním
průmyslu. Pokud řešitelský tým dosud nezná konečnou podobu legislativy, nemůže ani
přesně modelovat její dopady. Z tohoto důvodu řešitelský tým nakonec zvolil dvě
varianty dopadu zpřísňující legislativy na herní průmysl, přičemž obě varianty vymezil
kvantitativně. Jedná se o pokles poptávky po „produktech“ herního průmyslu o 15 a
30 %. Tzn. pokud bude nová zpřísňující legislativa zavedena, počítá řešitelský tým s
tím, že se poptávka po produktech herního průmyslu sníží v jedné variantě o 15 %,
v druhé variantě o 30 %. Při stávající připravované podobě legislativy, kdy původní
relativně tvrdá opatření byla zmírněna, není větší snížení poptávky po produktech
herního průmyslu pravděpodobné, tím spíš, že poptávka není cenově elastická (viz
níže). Řešitelský tým se domnívá, že tyto dvě varianty vcelku věrně odrážejí případné
skutečné dopady na poptávku po produktech herního průmyslu.

4.2 Použitá metodika
Pro simulaci ekonomických dopadů je nejpřesnější a zároveň nejsložitější metodou input-output analýza,13 která disponuje nástroji pro kvantifikaci vzájemných
vazeb mezi subjekty (odvětvími či sektory) v ekonomice. Na rozdíl od jiných metod
umožňuje navíc vyčíslit také multiplikační efekty, které jsou způsobeny vazbami
zkoumaného odvětví na další odvětví ekonomiky (výstup jednoho odvětví je zároveň
vstupem dalších odvětví národního hospodářství a naopak). Tato metoda je tedy
vhodná pro zjištění ekonomických dopadů investičních projektů, vládních pobídek a
regulací apod. Umožňuje zjistit, jaký bude mít zvýšená, resp. snížená poptávka po
13
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Input-output analýza má kořeny ve 40. letech 20. století, kdy zakladatel této metody Wassily Leontief
poprvé publikoval input-output tabulky za národní hospodářství USA. Svůj metodologický přístup
prezentoval ve své klasické stati Input-Output Economics (1951). Významnou inovací oproti dosavadním
metodám byla možnost podrobně kvantifikovat vzájemné vazby a závislosti v produkčním systému
společnosti na základě rovnovážného řešení, resp. bilance zdrojů a užití ekonomického systému. Za objev
a rozvoj input-output analýzy získal W. Leontief Nobelovu cenu.
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určitých produktech celkový dopad na zvýšení, resp. snížení produkce, hrubé přidané
hodnoty (resp. HDP), čistého provozního přebytku (zisků firem) v celé ekonomice,
zaměstnanosti (tvorby pracovních míst), mzdových příjmů.
Výchozím zdrojem dat pro kvantifikaci meziodvětvových vazeb je soustava tzv.
input-output tabulek, publikovaných v rámci národních účtů každého statistického
úřadu (u nás ČSÚ). V nich jsou zaznamenány toky zboží a služeb mezi jednotlivými
odvětvími české ekonomiky. Díky nim můžeme zjistit, kam dále plynou výdaje
směřující do určitého odvětví, např. pokud utrží herna 100 Kč, tabulky dodávek a užití
(input-output) nám poskytnou informaci, kolik z této částky průměrný český podnik
zaměřený na hazardní a sázkové hry zaplatí na mzdách, na daních, svým dodavatelům
a kolik mu zbyde jako zisk. Následný multiplikační efekt závisí na tom, kolik peněz dále
plyne dodavatelům a jejich subdodavatelům, resp. jak vypadá celý řetězec dodavatelů
až do toho posledního kola. Přímý a nepřímý dopad výdajů domácností dle
meziodvětvové input-output analýzy znázorňuje obrázek č. 1.
Obrázek č. 1 Znázornění přímých a nepřímých dopadů výdajů domácností

4.2.1 Předpoklady input-output
ekonomických dopadů

analýzy

pro

simulování

Stejně jako každý ekonomický model, je také input-output analýza postavena
na poměrně striktních předpokladech. Tyto předpoklady jsou relativně silné a do
značné míry zkreslují skutečný dopad změn ve finální poptávce na produkci.
Nejdůležitějšími předpoklady jsou:
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1)

Základním předpokladem input-output analýzy je maximální přizpůsobivost
nabídky poptávce, takže výrobní kapacity jsou neomezené a producenti ihned
reagují na zvýšenou poptávku zvýšením výroby a naopak. (Pokud zkoumáme
dopady nikoliv pouze na tuzemskou produkci, ale na celkové zdroje, potom
nedostatečné domácí zdroje mohou být nahrazeny dovozem, resp. snížení domácí
poptávky může být kompenzováno zvýšením vývozu.) V našem případě tedy
předpokládáme, že pokud budou domácnosti nakupovat hazardní služby méně,
poskytovatelé služeb ihned sníží svou produkci a domácnosti ušetřené peníze
neutratí v rámci české ekonomiky za jiné služby či zboží. Tento předpoklad může
dobře platit, pokud například lidé kupují hazardní hry na dluh a bez hazardu by
jim dluh nevznikal. Jiným příkladem může být situace, kdy ušetřené peníze utratí
v zahraničí (na dovolené apod.).

2)

Další podmínkou je stálost struktury vstupů (výrobních faktorů, druhů surovin a
vstupních meziproduktů) pro výrobu zboží a služeb. Ve skutečnosti postupem času
se struktura vstupů přizpůsobuje cenám vstupů a odráží nové technologie.
Z tohoto důvodu je model vhodnější pro modelování krátkodobých dopadů na
produkci. Na druhé straně ovšem plné projevení multiplikačního efektu vyžaduje
určitý čas, a proto nelze očekávat účinky změn v poptávce v příliš krátkém období.
Je tedy zřejmé, že jsou tyto dva faktory do značné míry protichůdné. V této studii
vycházíme z poslední publikované symetrické input-output tabulky ČSÚ vhodné
pro simulaci multiplikačních efektů (tzv. SIOT), která obsahuje data za rok 2010.
V předchozí kapitole jsme zmínili změnu struktury vstupů odvětví 92 od roku
2012, podle názoru autorů je však tato změna pouze formální a je možné použít
multiplikátory roku 2010.

3)

Dále je důležitá metoda zpracování input-output tabulek tak, aby odrážely
strukturu vstupů co nejreálněji, tzn. s co nejpodrobnějšími údaji. Vzhledem k
tomu, že klasifikace CZ-NACE a data ČSÚ zachycují odvětví 92 uceleně, je tento
předpoklad splněn.

4.2.2 Neekonomické faktory
Regulace „hříchů“ se řídí ještě dalšími než jen ekonomickými pravidly. Jedná se
do jisté míry o produkt, na kterém je část finálních spotřebitelů závislá (patologičtí
hráči), takže je zde určité riziko, že lidé se nezachovají čistě podle ekonomických
pravidel modelu, nýbrž zachovají si svůj zvyk hrát hazardní a sázkové hry i za
ztížených podmínek.14 Do jaké míry se regulace v podobě zvýšení daní z hazardu
odrazí na snížení poptávky a nákupu těchto služeb a do jaké na navýšení daňových
příjmů státu však není předmětem této monografie, jejím cílem je vyčíslit dopady v
případě, že se poptávka po hazardních službách opravdu sníží.
Herní průmysl patří do odvětví, které se částečně pohybuje v šedé ekonomice15.
Do šedé ekonomiky patří ilegální herny, nelicencované on-line hry, provoz tzv. kvízo14

Poptávka po produktech herního průmyslu je tedy cenově neelastická. Jako příklad můžeme uvést regulaci
v podobě zvýšení daní na tabákové výrobky. Díky tomuto nástroji stát dlouhodobě navyšuje státní příjmy
a dále plánuje jejich další navyšování, jelikož (mj. na základě předchozích zkušeností) ví, že zvýšení daní
se příliš neodrazí na snížení celkové spotřeby cigaret.

15

Podle Schneider, Friedrich. The Shadow Economy in Europe, 2013. A.T. Kearney, 2014, dostupné na:
https://www.atkearney.com/documents/10192/1743816/The+Shadow+Economy+in+Europe+2013.pdf
činil v roce 2013 podíl šedé ekonomiky na celkovém HDP v České republice 16 %. Přestože neznáme
podíl šedé ekonomiky v herním průmyslu, na základě expertních rozhovorů se můžeme domnívat, že
tento podíl je spíše větší.
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matů atd., jakož i různé prekérní formy zaměstnávání - zaměstnávání sebezaměstnaných (švarcsystém), zaměstnávání nezaměstnaných (pracovník v herně je registrován
na úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti), zaměstnávání na dohody mimo
pracovní poměr atd. Tyto pracovníky administrativní data ČSÚ samozřejmě nezahrnují.
Do vstupních dat ČSÚ se také nedostanou ti zaměstnanci, kteří pracují v pohostinství část výherních automatů je umístěna v provozovnách, které primárně fungují jako
bary, pivnice či restaurace a u nichž je provoz výherních hracích automatů pouze
doplňkovou činností. Tyto provozovny a jejich zaměstnanci, kteří taktéž mohou
obsluhovat výherní hrací přístroje, jsou ale statisticky zahrnuti v jiném odvětví, než je
odvětví zkoumané. Kromě předpokladů použitého modelu (viz níže) jsou administrativní statistická data omezena i těmito faktory.

4.3 Dopady snížení poptávky po hazardních a sázkových
službách
V této kapitole jsou vyčísleny dopady snížení poptávky po službách souvisejících
s hazardními hrami a sázením (CZ-CPA 92) o 15 % a o 30 %.

4.3.1 Základní údaje o herním průmyslu
Podnikatelské subjekty, které produkují a nabízejí tyto služby, jsou ve
statistikách Českého statistického úřadu (ČSÚ) obsaženy v odvětví CZ-NACE 92
„Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“. Jejich produkty a služby jsou zahrnuty v
obdobné klasifikaci produktů CZ-CPA také pod číslem 92. Výpočty v celém dokumentu
vycházejí proto z dat obou zmíněných klasifikací16.
Do služeb souvisejících s hazardními hrami a sázením, tedy do kategorie CZCPA 92 spadají služby heren, kasin, sázkových kanceláří či provozoven s výherními
automaty, dále výherní loterie a jiné podobné hry. Kompletní vymezení dle ČSÚ uvádí
Box 1.

16

Vzhledem k tomu, že subjekty odvětví CZ-NACE 92 produkují většinou jen služby zařazené do kategorie
CZ-CPA 92, statistiky z obou klasifikací se liší jen minimálně.
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Box č. 1 Vymezení kategorie CZ-CPA 92 Služby související s hazardními hrami
a sázením

92 Služby související s hazardními hrami a sázením
92.00 Služby související s hazardními hrami a sázením
92.00.1 Služby související s hazardními hrami
92.00.11 Služby související s hazardními stolními hrami
Z:
- služby hráčských stolů v kasinech (ruleta, black gammon, poker atd.)
92.00.12 Služby související s výherními automaty
Z:
- služby výherních automatů
- služby videoterminálů pro loterie (VLT)
- služby zábavy s cenami (AWP)
- služby kol štěstí (WOF)
N:
- provoz mincovních herních automatů (93.29.22)
92.00.13 Služby související s loteriemi, numerickými hrami a bingem
Z:
- loto
- stírací karty
- bingo
- jiné loterie a číselné hry
92.00.14 Služby související s hazardními hrami poskytovanými on-line
92.00.19 Ostatní služby související s hazardními hrami

92.00.2 Služby související se sázením
Z:
- dostihové sázky
- sázky na sportovní soutěže
- sázky na jiné události
92.00.21 Služby související se sázením poskytované on-line
92.00.29 Ostatní služby související se sázením
Pozn.: Z = zahrnuje, N = nezahrnuje
Zdroj: ČSÚ. 2015. Vysvětlivky (CZ-CPA). Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace
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Služby související s hazardními hrami a sázením podléhají regulacím a
legislativním změnám. Významnou změnou důležitou i pro tuto studii bylo především
zavedení daně z příjmu, a to „s účinností od 1. 1. 2012 zákonem o změně zákonů v
souvislosti se zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a
pojistných zákonů (č. 458/2011 Sb.)“. Zákon zrušil odvody na veřejně prospěšné
účely a osvobození loterijních společností od daně z příjmu. Byly zavedeny odvody z
loterií a jiných podobných her činící 20 % z příjmů ze hry, u elektronických herních
zařízení (EHZ) navíc 55 Kč za každý den, kdy je přístroj povolen. Odvod má v podstatě
ekonomické parametry zvláštní daně ze sázkových her (přestože tak není oficiálně
označen), s tou zvláštností, že jedna jeho část směřuje do státního rozpočtu a druhá
je určena obcím, na jejichž území je odvodem zatížená sázková hra provozována.
Podíl obcí činí konkrétně 80 % z odvodu v případě EHZ a 30 % v případě ostatních
sázkových her.“ (Mravčík, V. a kol., 2014, s. 44) Tato změna legislativy způsobila
změny v chování podniků provozujících hazardní a sázkové hry a také ve výpočtech
ekonomických údajů na straně ČSÚ. Ty jsou dále popsány u příslušných tabulek a
grafů v dalších kapitolách.

4.3.2 Rozbor
průmyslu

dodavatelsko-odběratelských

vztahů

herního

Pokud se zaměříme na užití služeb souvisejících s hazardem, zajímavý je vývoj
v časové řadě. V roce 2010 byly téměř výhradními zákazníky domácnosti, tedy samotní
hráči, kteří se podíleli na celkových příjmech herního průmyslu z 95,4 % (viz graf č. 1).
Pouze 3,5 % příjmů přicházelo od zahraničních subjektů a zanedbatelné byly příjmy od
tuzemských firem (1,1 %).
Zajímavé je, že v roce 2012 skokově vzrostl podíl firem, které se podílely na
příjmech hazardu, v roce 2014 tvořily téměř 18 % celkových příjmů. Tento růst je však
způsoben transakcemi uvnitř oboru, tedy v rámci odvětví 92, může být tedy formou
transakcí mezi dceřinými a mateřskými či jinak provázanými subjekty.17 Jiná odvětví
nakupují hazardní služby jen výjimečně. Vzrostl také podíl zahraničních subjektů,
které nakupují české hazardní služby, na 2,8 %. Naopak, podíl příjmů od domácností
klesl na 79,3 %, absolutní částka však klesla jen o 10 % z necelých 31,9 mld. Kč na
necelých 28,8 mld. Kč. Vládní a neziskové instituce nenakupovaly a nenakupují
hazardní služby vůbec.

17

Největší firmy v odvětví, resp. holdingy, mají často komplikovanou strukturu (např. SYNOT Holding,
European Data Project, s. r. o. atd.).
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Graf č. 1 Odběratelé hazardu aneb Kdo nakupuje služby spojené s hazardními
hrami a sázením
Odběratelé služeb souvisejících
s hazardem (2010)
Zahraničí
(vývoz)
3,5%

Odběratelé služeb souvisejících s
hazardem (2014)

Firmy
1,1%

Zahraničí
(vývoz)
2,8%

Firmy
17,9%

Domácnosti
95,4%
Domácnosti
79,3%

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Celková produkce komodit CZ-CPA 92 klesla za pět let z 32 672 mil. Kč (rok
2010) na 28 454 mil. Kč (rok 2014), tedy o 13 %, přičemž největší změnu přinesl již
zmíněný rok 2012, ve kterém vstoupily v účinnost legislativní změny a výrazně se
změnila struktura dodávek i užití: na straně dodávek klesla produkce a vzrostly daně z
produktů, na straně užití vzrostly firemní transakce a klesla spotřeba domácností (viz
tabulka č. 10).
Tabulka č. 10 Vývoj dodávek a užití služeb souvisejících s hazardními hrami a
sázením
běžné
ceny

dodávky (mil. Kč)
daně
dovoz
z produktů
365
7 542

2014

produkce
CZ-CPA 92
28 454

2013

28 416

231

7 877

2012

27 860

215

2011

32 405

213

2010

32 672

168

dodávky
celkem
36 361

firmy
6 515

užití (mil. Kč)
domáczahraničí
nosti
(vývoz)
28 837
1 009
28 703

1 050

celkem
užití
36 361

36 524

6 771

36 524

7 685

35 760

4 202

30 429

1 129

35 760

467

33 085

742

31 212

1 131

33 085

637

33 477

356

31 936

1 185

33 477

Zdroj: Tabulky dodávek a užití ČSÚ (data dle klasifikace CZ-CPA), vlastní zpracování.

Nyní se podívejme, jak se získanými zdroji provozovatelé hazardních a
sázkových her nakládají (resp. kam tyto zdroje dále plynou).
Část prostředků plyne na mezispotřebu, která představuje náklady na vstupní
výrobky a služby, které jsou využity k „výrobě“ finálních služeb odvětví 92. V tabulce
č. 11 jsou obsaženy položky mezispotřeby, které se podílejí více než 3 % na produkci
odvětví 92 (tzn. ty, které nepřesahují 3% podíl, nejsou v tabulce zobrazeny).
Představitelé hazardního průmyslu nejvíce nakupují služby v oblasti nemovitostí a
služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu. Náklady na nákup výherních
automatů, hracích stolů apod. jsou zahrnuty v položce Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 32) a jejich výše se v průběhu času příliš nemění (2,3 mld.
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Kč v roce 2010, resp. 2,7 mld. Kč v roce 2014, což představuje zhruba 10 až 11 %
celkové produkce tohoto odvětví CZ-NACE 32). Výraznou změnou je již zmíněné
navýšení transakcí uvnitř odvětví 92, kam v roce 2010 plynulo pouze 356 mil. Kč, od
roku 2012 se však tyto transakce výrazně zvýšily a v roce 2014 dosahovaly 6,5 mld.
Kč, (tj. nárůst o 1 820 %). Žádné odvětví není na dodávkách do odvětví 92
závislé, takže při poklesu produkce odvětví 92 by nebylo výrazně ohroženo
žádné jiné odvětví.
Hrubá přidaná hodnota zahrnuje jednak odměny zaměstnancům včetně
sociálních příspěvků, které zůstávají relativně konstantní, dále spotřebu fixního kapitálu
a významnou položkou je čistý provozní přebytek, neboli zisk. Ten se významně snížil
z 6,7 mld. Kč v roce 2010 na 2,1 mld. v roce 2014. „Tento výrazný rozdíl mohl být
podle ČSÚ způsoben také odlišným výpočtem, do kterého byly v r. 2012 přímo
zahrnuty odvody z loterií a jiných podobných her a nově od r. 2012 daň z příjmu.
Odhady ČSÚ jsou založeny na kombinaci údajů a předpokladů různé kvality a míry
spolehlivosti, a je proto potřeba je považovat za orientační.“ (Mravčík, V. a kol., 2014,
s. 43).
Z tabulky č. 11 tedy vyplývá, že provozovatelé hazardních a sázkových her
pravděpodobně pod vlivem změn v roce 2012 přesunuli významnou část svých zdrojů
směrem k jiným podnikům stejného odvětví, a zároveň snížili výši svého zisku. Bohužel
dosavadní rozbory a další zdroje dat a informací o herním průmyslu nesledují strukturu
vstupů odvětví a není zcela jasné, čím je způsoben nárůst transakcí mezi podniky
uvnitř odvětví, nicméně jednou z možností je daňová optimalizace firem. V tom případě
by tyto transakce byly de facto formální a skutečná struktura vstupů by byla v
současnosti stále podobná jako v roce 2010 (tzn. provozní přebytek odvětví by
dosahoval stále vysokých částek a domácnosti by nadále byly téměř výlučnými
spotřebiteli služeb hazardního průmyslu).
Tabulka č. 11 Struktura vstupů odvětví hazardních her a sázení (CZ-NACE 92)
(běžné ceny v mil. Kč)
celkem mezispotřeba

2010
20 622

2014
59,8 %

21 049

70,3 %

z toho:
ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu

2 316

6,7 %

2 670

8,9 %

informační služby

1 380

4,0 %

1 125

3,8 %

finanční služby

1 741

5,0 %

1 661

5,5 %

služby v oblasti nemovitostí

5 030

14,6 %

3 588

12,0 %

reklamní služby a průzkum trhu

1 493

4,3 %

862

2,9 %

služby v oblasti pronájmu a oper. leasingu

3 455

10,0 %

1 800

6,0 %

356

1,0 %

6 484

21,7 %

13 868

40,2 %

8 892

29,7 %

2 670

7,7 %

2 758

9,2 %

884

2,6 %

854

2,9 %

1 422

4,1 %

434

1,4 %

služby souvis. s hazardními hrami a sázením
hrubá přidaná hodnota
- z toho
mzdy a platy
soc. příspěvky zaměstnavatelů
ostatní daně z výroby
spotřeba fixního kapitálu

1 900

5,5 %

2 449

8,2 %

čistý provozní přebytek (zisk)

6 731

19,5 %

2 119

7,1 %

266

0,8 %

278

0,9 %

34 490

100,0 %

29 941

100,0 %

čistý smíšený důchod
produkce odvětví CZ-NACE 92

Zdroj: Tabulky dodávek a užití ČSÚ (data dle klasifikace CZ-NACE), vlastní zpracování.
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4.3.3 Dopady snížení poptávky po hazardních a sázkových
službách
V této kapitole jsou vyčísleny dopady snížení poptávky po službách souvisejících
s hazardními hrami a sázením (CZ-CPA 92) o 15 % a o 30 %. Při všech výpočtech
budeme vycházet z toho, že poptávka po těchto službách zahrnuje jak tuzemskou
produkci, tak dovoz (přestože je velmi nízký), takže snížením poptávky se sníží celkové
zdroje. Ty dosahovaly podle poslední publikované symetrické input-output tabulky ČSÚ
(za rok 2010) celkem 32 840 mil. Kč18 (ČSÚ, 2015c).
Obecně můžeme konstatovat, že produkce hazardních a sázkových her má
poměrně nízký podíl mezispotřeby, tzn. návazných dodavatelů a subdodavatelů. Z
tohoto pohledu by se snížení produkce těchto služeb dotklo zbytku ekonomiky jen
velmi málo. Pokud zohledníme změny po roce 2012, postiženo by bylo ve větší míře
jen samotné odvětví hazardu (tedy CZ-NACE 92), ovšem jen za předpokladu, že není
zvýšený nárůst transakcí v rámci odvětví pouze formální pro daňovou optimalizaci.
Dopady na snížení celkové produkce české ekonomiky
Produkce je chápána u tržních subjektů jako souhrn tržeb a u netržních subjektů
jako souhrn nákladů. To znamená, že vždy zahrnuje také hodnotu vstupů
(mezispotřebu), mezd a dalších nákladů, u tržních subjektů i marži.
Přímý dopad na zvýšení (resp. snížení) tuzemské produkce je zpravidla roven
celkové výši prvotních výdajů (resp. úspor) po odečtení podílu dovozu. Nepřímý dopad
představuje produkci všech vstupních produktů potřebných pro výrobu finálních
produktů poptávaných návštěvníky a organizací. Započítává tedy všechna návazná
kola výrobního řetězce, bez produkce finálních produktů samotných. Celkový dopad na
snížení produkce je roven součtu přímého a nepřímého dopadu.
V našem případě se díky snížení poptávky o 15 % sníží celková nabídka
hazardních služeb z 32 840 mil. Kč o 4 926 mil. Kč na 27 914 mil. Kč. V případě snížení
poptávky o 30 % se celková nabídka hazardních služeb sníží o 9 852 mil. Kč na 22 988
mil. Kč. Snížení se dotkne především tuzemské produkce, jelikož dovoz se na
celkových zdrojích podílí jen velmi málo (viz tabulka č. 12).
Tabulka č. 12 Přímý dopad na
s hazardními hrami a sázením

snížení

výchozí stav
celkové zdroje

produkce

služeb

snížení o 15 %

souvisejících

snížení o 30 %

32 840 mil. Kč

- 4 926 mil. Kč

- 9 852 mil. Kč

32 672 mil. Kč

- 4 901 mil. Kč

- 9 802 mil. Kč

168 mil. Kč

- 25 mil. Kč

- 50 mil. Kč

z toho:
tuzemská produkce
dovoz

V dalších kolech budou na snížení produkce reagovat dodavatelé a subdodavatelé vstupních služeb a produktů pro provozovatele hazardních a sázkových her, kteří
následně sníží svoji produkci o 4 208 mil. Kč, resp. 8 416 mil. Kč (nepřímý dopad na
18

34

Data se v různých tabulkách ČSÚ liší dle klasifikace, roku a metody zpracování, nicméně nikdy se
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produkci). Celkový dopad na snížení produkce v české ekonomice tedy bude dosahovat
9 109 mil. Kč, resp. 18 217 mil. Kč (viz tabulka č. 13).
Celková produkce české ekonomiky, která dosahovala 9 258 167 mil. Kč, by se
tím snížila o 0,1 %, resp. o 0,2 %.
Tabulka č. 13 Dopady na snížení produkce české ekonomiky

snížení o 15 %

přímý dopad
na produkci
- 4 901 mil. Kč

nepřímý dopad
na produkci
- 4 208 mil. Kč

celkový dopad
(přímý + nepřímý)
- 9 109 mil. Kč

snížení o 30 %

- 9 802 mil. Kč

- 8 416 mil. Kč

- 18 217 mil. Kč

Při interpretaci je důležité upozornit na to, že multiplikátor produkce započítává
také veškerou mezispotřebu, a proto některé vstupy mohou být započítány opakovaně
ve všech kolech dodavatelského řetězce. Například pokud by některý vstupní produkt
prošel několika obchodníky, kteří by k němu nepřidali žádnou přidanou hodnotu a jen
by jej prodali dalšímu obchodníkovi, odrazilo by se to v produkci (tržbách) jednotlivých
obchodníků, ale ne v přidané hodnotě ekonomiky. Multiplikátory produkce bývají tedy
značně nadhodnocené pro interpretaci výsledků.
Dopady na snížení hrubé přidané hodnoty
Hrubá přidaná hodnota (HPH) úzce souvisí s hrubým domácím produktem
(HDP), který se liší od HPH pouze o čisté daně na produkty. Při zjednodušené
interpretaci tedy můžeme předpokládat, že snížení HPH přibližně odpovídá snížení HDP
v ekonomice. Hrubá přidaná hodnota je počítána důchodovou metodou, tvoří ji složky
náhrad zaměstnancům (mzdy, platy, sociální příspěvky zaměstnavatelů), čistých daní
na výrobu, čistého provozního přebytku, smíšeného důchodu a spotřeby fixního
kapitálu.
Celkový dopad na snížení hrubé přidané hodnoty představuje dopad na celkovou
hrubou přidanou hodnotu (resp. HDP) v celé ekonomice v důsledku snížení produkce
finálních produktů (přímý dopad) i vstupních produktů ve všech dalších kolech
výrobního řetězce (nepřímý dopad). Na rozdíl od ukazatele produkce nezahrnuje
opakovaně mezispotřebu všech vstupních produktů, nýbrž jen přidanou hodnotu
jednotlivých subjektů řetězce. Jinými slovy hodnota vstupních produktů může být
započítána, jen pokud je zároveň přidanou hodnotou předchozího článku, ale vždy
může být započítána jen jednou.
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Obrázek č. 2 Vysvětlení rozdílu mezi dopadem na produkci a na hrubou
přidanou hodnotu: přidanou hodnotu tvoří vyšrafované části, produkce
započítává vyšrafované i bílé části

Dopady snížení poptávky po hazardu na snížení hrubé přidané hodnoty české
ekonomiky ukazuje tabulka č. 14. Při snížení poptávky po hazardních službách o 15 %
by se snížila celková hrubá přidaná hodnota české ekonomiky o 3 892 mil. Kč, v
případě poklesu poptávky o 30 % by se HPH snížila o 7 785 mil. Kč.
Tabulka č. 14 Dopady na snížení hrubé přidané hodnoty (HPH)

snížení o 15 %

přímý dopad
na HPH
- 1 928 mil. Kč

nepřímý dopad
na HPH
- 1 965 mil. Kč

celkový dopad
(přímý + nepřímý)
- 3 892 mil. Kč

snížení o 30 %

- 3 855 mil. Kč

- 3 930 mil. Kč

- 7 785 mil. Kč

Je potřeba zopakovat, že největší část HPH tvoří v prvním kole (tedy u
samotných provozovatelů hazardu, sloupec přímý dopad na HPH) složka čistého
provozního přebytku, tzn. zisku, která se podílela na celkové HPH téměř 50 %. Snížení
poptávky by se tedy odrazilo v prvním kole především na snížení zisku provozovatelů.
Přehled dalších dopadů na zisky firem v celé české ekonomice prezentuje následující
text.
Dopady na snížení zisků firem
Čistý provozní přebytek (zisky firem) je jednou ze složek hrubé přidané
hodnoty. Přímý dopad na snížení zisků představuje, kolik peněz z celkového snížení
výdajů na hazard by připadlo na snížení zisků provozovatelů hazardních a sázkových
her. Nepřímý dopad na snížení zisků zahrnuje čisté zisky firem dodávajících vstupní
produkty (zboží a služby) ve všech návazných kolech produkce. Celkový dopad na
snížení zisků je součtem přímého a nepřímého dopadu, tzn. zahrnuje zisky všech
článků dodavatelského řetězce.
Jak již bylo zmíněno, zisky provozovatelů hazardních a sázkových her tvořily
téměř 50 % hrubé přidané hodnoty, tedy přímý dopad na snížení zisků firem (959 mil.
Kč v případě 15% poklesu) je přibližně polovinou přímého dopadu na snížení HPH
(1 928 mil. Kč). V dalších kolech dodavatelského řetězce jsou zastoupeny vstupní
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produkty s nižším podílem zisku na kupní ceně, a proto nepřímé dopady na snížení
zisků dosahují jen 28 % nepřímého dopadu na snížení HPH (550 mil. Kč ku 1 965 mil.
Kč), srov. tabulky č. 14 a 15.
V případě poklesu poptávky po hazardu o 15 % by se snížil celkový čistý
provozní přebytek tuzemských firem o 1 509 mil. Kč, v případě poklesu poptávky
o 30 % by snížení čistého provozního přebytku dosáhlo 3 017 mil. Kč, jak prezentuje
tabulka č. 15.
Tabulka č. 15 Dopady na snížení čistého provozního přebytku (tzn. zisků) firem

snížení o 15 %

přímý dopad
na zisky firem
- 959 mil. Kč

nepřímý dopad
na zisky firem
- 550 mil. Kč

celkový dopad
(přímý + nepřímý)
- 1 509 mil. Kč

snížení o 30 %

- 1 917 mil. Kč

- 1 100 mil. Kč

- 3 017 mil. Kč

Dopady na snížení počtu pracovních míst
Snížení poptávky bude mít i dopad na snížení počtu pracovních míst, a to
primárně v dotčeném odvětví 92, následně i v odvětvích jeho dodavatelů a subdodavatelů. Počet pracovních míst je vždy uváděn v přepočtu na celoroční plné úvazky,
proto nemusí vždy odpovídat počtu fyzických pracovníků, kteří přijdou o práci, dále je
potřeba počítat s určitou nepružností trhu práce (zaměstnavatelé nereagují ihned
snížením počtu zaměstnanců).
Přímý dopad na snížení zaměstnanosti udává, o kolik méně pracovníků (resp.
celoročních plných úvazků) bude potřeba zaměstnat pro výrobu finálních produktů či
služeb. Nepřímý dopad na snížení zaměstnanosti představuje snížení počtu pracovních
míst při produkci vstupních produktů ve všech návazných kolech dodavatelského
řetězce. Celkové zvýšení zaměstnanosti započítává jak první kolo výrobního řetězce
(přímý dopad), tak i všechna návazná kola, při kterých je potřeba vyrobit vstupní
produkty (nepřímý dopad).
V případě poklesu poptávky po hazardu o 15 % by se zaměstnanost v celé
české ekonomice snížila o 3 335 pracovních míst, z toho 1 407 přímo u provozovatelů
hazardních a sázkových her, dalších 1 928 míst u jejich dodavatelů a subdodavatelů.
V případě poklesu poptávky o 30 % by snížení zaměstnanosti znamenalo úbytek 6 670
pracovních míst, jak uvádí tabulka č. 16.
V celém odvětví CZ-NACE 92 v roce 2010 pracovalo 10 868 osob (zaměstnanců
i pracujících majitelů) v roce 2014 to bylo 10 689 pracovníků, celková zaměstnanost
v odvětví 92 se tedy příliš nemění. Celková zaměstnanost v české ekonomice činí
5 021 332 pracovních míst, pokles zaměstnanosti v odvětví 92 o 15 % by měl
dopad na celkové snížení zaměstnanosti o 0,07 %, pokles o 30 % by
znamenal dopad na celkové snížení zaměstnanosti o 0,13 %.
Tabulka č. 16 Dopady na snížení počtu pracovních míst

snížení o 15 %

přímý dopad
na zaměstnanost
- 1 407

nepřímý dopad
na zaměstnanost
- 1 928

celkový dopad
(přímý + nepřímý)
- 3 335

snížení o 30 %

- 2 813

- 3 857

- 6 670
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Dopady na snížení mzdových příjmů
Pokud by došlo ke snížení zaměstnanosti, jak uvádí tabulka č. 16, propuštění
pracovníci by přišli o své mzdové příjmy (náhrady zaměstnancům). Uvádí přehled
dopadů na pokles mzdových příjmů včetně sociálních příspěvků zaměstnavatelů
(sociální příspěvky tvoří přibližně 25 % náhrad zaměstnancům, tj. 25 % všech údajů
v tabulce č. 17).
V případě poklesu poptávky o 15 % by všem pracovníkům zaměstnaným přímo
u provozovatelů hazardních a sázkových her bylo vyplaceno o 506 mil. Kč méně,
v návazných kolech produkce by se snížily mzdové příjmy o dalších 617 mil. Kč.
Celkový pokles mzdových příjmů by dosáhl 1 124 mil. Kč.
V případě poklesu poptávky o 30 % by všem pracovníkům zaměstnaným u
provozovatelů hazardních a sázkových her bylo vyplaceno o 1 013 mil. Kč méně,
v návazných kolech produkce by se snížily mzdové příjmy o dalších 1 235 mil. Kč.
Takže celkový pokles mzdových příjmů by dosáhl 2 247 mil. Kč.
Tabulka č. 17 Dopady na snížení mzdových příjmů (náhrad zaměstnancům)

snížení o 15 %

přímý dopad
na mzdové příjmy
- 506 mil. Kč

nepřímý dopad
na mzdové příjmy
- 617 mil. Kč

celkový dopad
(přímý + nepřímý)
- 1 124 mil. Kč

snížení o 30 %

- 1 013 mil. Kč

- 1 235 mil. Kč

- 2 247 mil. Kč

4.4 Závěr
Cílem monografie byl rozbor
ekonomických dopadů snížení poptávky po
službách souvisejících s hazardními hrami a sázením, a to ve dvou scénářích, které
odpovídají případným skutečným dopadům zpřísňující legislativy na poptávku po
produktech herního průmyslu - o 15 % a o 30 %. Nejdříve byla analyzována struktura
a vstupů a výstupů tohoto odvětví podle dostupných dat Českého statistického úřadu.
Bylo zjištěno, že v roce 2010 byly téměř výhradními odběrateli hazardních služeb
domácnosti (95,4 %) a čistý provozní přebytek provozovatelů těchto služeb dosahoval
6,7 mld. Kč, tj. 19,5 % produkce celého odvětví. V roce 2012 vstoupila v účinnost
daňová reforma postihující odvětví hazardních her a sázení, dle ČSÚ se ve stejném
roce změnila struktura vstupů, ale i výpočet ekonomických údajů (např. započítání
daní do čistého provozního přebytku apod.). Dle statistik ČSÚ se snížil čistý provozní
přebytek odvětví na 2,1 mld. Kč a naopak se zvýšily transakce uvnitř odvětví téměř z
nuly na 6,4 mld. Kč. Důležité je zjištění, že žádné jiné odvětví nebylo a není na
dodávkách pro provozovatele hazardu závislé, takže v případě poklesu
produkce hazardního průmyslu o 15 až 30 % by nebylo výrazně ohroženo
žádné jiné odvětví. Pokles poptávky by znamenal především úsporu peněz na
straně domácností a snížení produkce samotných hazardních a sázkových
her.
V případě snížení poptávky po hazardních a sázkových hrách o 15 % by se
snížila celková produkce české ekonomiky o 9 109 mil. Kč, což představuje méně než
0,1 % celkové české produkce. Hrubá přidaná hodnota, resp. HDP by se snížila celkem
o 3 892 mil. Kč, tj. přibližně o 0,1 % celkové hrubé přidané hodnoty české ekonomiky.
Část hrubé přidané hodnoty tvoří čistý provozní přebytek (zisk) provozovatelů
hazardních a sázkových her a jejich dodavatelů. Celkové snížení čistého provozního
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přebytku v celé ekonomice by dosáhlo až 1 509 mil. Kč. Snížení poptávky by způsobilo
úbytek přibližně 1 407 pracovních míst přímo u provozovatelů hazardních a sázkových
her, dalších 1 928 u dodavatelů. Celkový úbytek by tak mohl dosáhnout až 3 335
pracovních míst. Tím by se snížil i celkový objem vyplacených mzdových prostředků, a
to o 1 124 mil. Kč (včetně sociálních příspěvků zaměstnavatele).
V případě snížení poptávky o 30 % by byly všechny dopady na českou
ekonomiku dvakrát vyšší než v předchozím odstavci. Celková produkce české
ekonomiky by se snížila o 18 217 mil. Kč, což představuje méně než 0,2 % celkové
české produkce. Hrubá přidaná hodnota, resp. HDP by se snížila celkem o 7 785 mil.
Kč, tj. přibližně o 0,2 % celkové hrubé přidané hodnoty české ekonomiky. Celkové
snížení čistého provozního přebytku v celé ekonomice by dosáhlo až 3 017 mil. Kč.
Snížení poptávky by způsobilo úbytek přibližně 2 813 pracovních míst přímo u
provozovatelů hazardních a sázkových her, dalších 3 857 u dodavatelů. Celkový úbytek
by tak mohl dosáhnout až 6 670 pracovních míst. Tím by se snížil i celkový objem
vyplacených mzdových prostředků včetně sociálních příspěvků zaměstnavatele, a to o
2 247 mil. Kč.
Uvedené dopady jsou založeny na předpokladech input-output analýzy a
neberou v úvahu šedou ekonomiku.
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5. CZ-NACE 32.40 Výroba her a hraček případová studie legislativních dopadů na
zaměstnanost ve firmě European Data Project,
s. r. o. a v okresu Vyškov
5.1 Východiska a metodologie případové studie
Sledovaný výrobní obor zahrnuje vedle malého počtu firem vyrábějících výherní
hrací přístroje především výrobce klasických hraček. V Registru ekonomických subjektů
(zdroj: ČSÚ, červen, 2015) je v tomto oboru registrováno celkem 1 405 podnikatelských subjektů, přičemž jen nepatrná část ekonomických subjektů, cca 11 firem (tzn.
0,7 %), vyrábí výherní hrací přístroje. Průmyslová výroba v tomto oboru zahrnuje mj. i
vývoj softwaru pro výherní hrací přístroje, kovovýrobu, truhlářskou výrobu, výrobu
neónových reklam a pásovou montáž herních zařízení.
Uvedených 11 výrobních firem zaměstnávalo v roce 2015 odhadem 1 560
až 1 600 zaměstnanců, z toho společnost European Data Project, s. r. o. 1 122
zaměstnanců, což znamená zhruba 72% podíl tohoto vedoucího výrobce v této
skupině firem.
Souhrn výkonů/tržeb zmíněných firem lze odhadnout na cca 3,5 mld.
Kč ročně. Největší část z produkce oboru vytvářejí firmy European Data Project, s. r.
o. a Synot W, a.s., jejichž podíl na výkonech oboru činí min. 70 % (data za r. 2013).
Seznam nejdůležitějších výrobců v ČR je uveden v tabulce F v příloze.
Kromě zmíněných 11 firem se v rámci herního průmyslu aktivně prosazují firmy
zabývající se opravami a prodejem výherních přístrojů jako například Juchelka Group,
s. r. o. a Midag game, s. r. o.
Skutečnost, že je tento obor doménou výrobců klasických hraček a nikoli
herních přístrojů, dokumentují následující čísla v tabulce. Český statistický úřad
v evidenci oboru pracuje s nižším počtem podnikatelských subjektů.
Tabulka č. 18 Základní ukazatele CZ-NACE 32.40
ZÁKLADNÍ UKAZATELE

jednotka

podniky (firmy) celkem - jen aktivní
zaměstnané osoby:

osoba

ROK
2010

2011

2012

2013

679

649

616

583

5 757

6 008

5 848

6 130

z toho pracující majitelé

osoba

392

370

341

350

z toho zaměstnanci

osoba

5 248

5 505

5 394

5 711

Pozn. Do odvětví jsou podniky zařazovány dle převažující činnosti.
Zdroj: ČSÚ, roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
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Případová studie částečně nahrazuje meziodvětvovou input-output analýzu
národních účtů české ekonomiky, která byla použita v případě dalšího zkoumaného
odvětví, a to CZ-NACE 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří. V případě
odvětví CZ-NACE 32.4 „Výroba her a hraček“ nebylo možno input-output analýzu
použít - důvodem je skutečnost, že toto odvětví zahrnuje nejen firmy vyrábějící
výherní hrací přístroje, ale i klasické hračky, jak bylo uvedeno výše.
Případová studie zkoumá dopad zpřísňování legislativy upravující podnikání v
odvětví herního průmyslu na zaměstnanost ve firmě European Data Project, s. r. o.
(dále EDP) a v regionu Vyškov.19 Firma EDP působí v okresu Vyškov a má v tomto
okresu dva závody - v Komořanech a v Rousínově. Převládající činnost firmy spočívá v
odvětví CZ-NACE 32.4 „Výroba her a hraček“ a firma byla pro tuto případovou studii
vybrána proto, že je největším českým výrobcem výherních hracích přístrojů a zároveň
největším zaměstnavatelem20 v okresu Vyškov (Jihomoravský kraj). Případná přísnější
legislativa regulující podnikání v odvětví herního průmyslu ovlivní poptávku po produkci
této firmy a EDP bude nucena na pokles poptávky reagovat, a to buď orientací na jiné
trhy či jiný typ produkce, nebo omezením výroby, což bude znamenat propouštění
minimálně části pracovní síly.
Tento rozbor vznikl v době, kdy konečná podoba připravované legislativy
zpřísňující podnikání v odvětví herního průmyslu nebyla známa. Od zadání projektu se
navíc připravovaná legislativa několikrát výrazně změnila, resp. původní poměrně tvrdá
úprava byla zmírněna. To samozřejmě způsobilo řešitelskému týmu mnohé komplikace,
neboť původně navrhovaná opatření regulující herní průmysl zahrnovala široké
spektrum nástrojů (omezení hráče v přístupu k penězům, omezení současného užívání
alkoholu a tabáku při hraní, maximální limity pro prohry, nová úprava zdanění hazardu
atd.) s různými potenciálními dopady na podnikání v herním průmyslu. Pokud řešitelský tým dosud nezná konečnou podobu legislativy, nemůže ani přesně kvantifikovat
její dopady na zaměstnanost ani ve firmě EDP, ani v okresu Vyškov. Pro zjednodušení
tak počítáme se dvěma scénáři - první scénář je založen na zkušenostech s podobnou
situací v roce 2011, kdy vlivem nové legislativy zpřísňující podnikání v herním
průmyslu klesl počet zaměstnanců firmy EDP o 96 (z původních 1 278 na 1 182
zaměstnanců). Ve druhém scénáři počítáme s úplným zákazem provozování hazardních
her. Tento scénář sice není pravděpodobný, nicméně zejména negativní vnímání heren
a kasin veřejností spolu s většími pravomocemi obcí v oblasti povolování provozování
výherních hracích přístrojů, kdy obce mohou tzv. hazard na svém území zcela zakázat,
mohou způsobit, že se tento scénář realitě přiblíží. U obou scénářů je však třeba si
uvědomit, že o omezení či ukončení výroby rozhoduje především sám podnikatel a je
na něm, jak se s novou situací vyrovná. Zdánlivě tedy i malá změna legislativy
upravující podnikání v herním průmyslu může majitele firmy přimět ukončit výrobu a
propustit všechny zaměstnance, případně přesunout výrobu do jiného regionu (např. v
očekávání dalšího zpřísňování legislativy), jakož i úplný zákaz provozování výherních
hracích přístrojů nemusí nutně znamenat ukončení výroby - majitel firmy se může
orientovat na jiné trhy, jiný typ výrobků atd.
Zmíněné dva scénáře nám poslouží k modelování dopadů na zaměstnanost
v EDP, protože EDP, jakožto největší zaměstnavatel okresu Vyškov bude mít vliv i na
zaměstnanost v okresu Vyškov a pravděpodobně i na zaměstnanost v Jihomoravském
19

Je zřejmé, že případná přísnější legislativa může mít na firmu i na region další dopady. Firma EDP
poměrně štědře přispívá na různé regionální projekty a aktivně se účastní života v regionu. Případná
přísnější legislativa by pochopitelně poškodila region i v tomto směru. Tyto dopady, stejně jako negativní
jevy a náklady spojené s patologickým hráčstvím, které herní průmysl provázejí, nebereme v této studii
v úvahu.

20

Zdroj: Úřad práce, Krajská pobočka v Brně (2015), str. 35.
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kraji (s ohledem na odvětví, ve kterém EDP působí, dojížďku a vyjížďku za prací
v okresu Vyškov i v Jihomoravském kraji). Řešitelský tým tedy ve druhé části této
monografie zkoumá odvětvovou, věkovou, vzdělanostní, kvalifikační a regionální
strukturu zaměstnaných i nezaměstnaných v Jihomoravském kraji, případně, pokud
jsou dostupná data na úrovni okresu, pak i v okresu Vyškov. Zároveň mapuje
strukturu poptávky po pracovní síle i dojížďku a vyjížďku za prací v rámci okresu
Vyškov i dalších okresů Jihomoravského kraje. Zajímají nás i ostatní velcí
zaměstnavatelé v okresu Vyškov i v Jihomoravském kraji. Dopady případného
hromadného propouštění v EDP vlivem nové legislativy jsou úzce spojeny
s charakteristikou trhu práce v okresu Vyškov, jakož i v Jihomoravském kraji. Pokud
by byl trh práce v Jihomoravském kraji či některých jeho regionech problematický,
bude mít případné hromadné propuštění ve firmě EDP závažnější ekonomické i sociální
dopady na region než v případě, když je na regionálním trhu práce taková struktura
poptávky po pracovní síle, která snadno absorbuje případné propuštěné zaměstnance
EDP.
V třetí části této monografie zkoumáme zaměstnance EDP podle vybraných
charakteristik - pohlaví, vzdělání zaměstnanců, věková struktura, pracovní pozice,
bydliště (region vyjížďky) atd.
V poslední části pak modelujeme dopady zpřísňující legislativy upravující
podnikání v herním průmyslu na zaměstnanost v EDP a na regionální trh práce,
přičemž rozlišujeme dopady v krátkém a dlouhém období.

5.2 Situace na trhu práce v Jihomoravském kraji a
okresu Vyškov21
5.2.1 Základní charakteristika kraje a okresu
Jihomoravský kraj (dále JMK) zahrnuje sedm okresů (Blansko, Brno-město,
Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) a je rozdělen na 21 správních
obvodů obcí s rozšířenou působností (viz graf č. 2). Z hlediska vnitřní struktury úřadů
práce zahrnuje krajská pobočka (v Brně) celkem 20 tzv. kontaktních pracovišť. Okresy
Jihomoravského kraje sousedí s Jihočeským, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským
krajem a dále s Krajem Vysočina. Okresy JMK také sousedí s Rakouskem a Slovenskem
a zejména Rakousko může být zajímavou destinací pro dojížďku za prací. Podle Úřadu
práce ČR, Krajské pobočky v Brně (2015) mezi problémové regiony v JMK z hlediska
nezaměstnanosti patří zejména okres Znojmo (zde zejména Vranov nad Dyjí, kde je
vůbec největší podíl nezaměstnaných v celém JMK, a to 15,3 %22) a dále okres
Hodonín.

21

V našem rozboru se zaměřujeme pouze na ty okolnosti a jevy, které jsou důležité pro tuto případovou
studii, resp. pro zkoumání dopadu zpřísňující legislativy upravující podnikání v odvětví herního průmyslu
na sledovanou firmu a region. Zájemcům o komplexní rozbor trhu práce v JMK a okresech JMK
doporučujeme publikaci Úřadu práce České republiky, resp. Krajské pobočky v Brně (viz literatura). Tento
rozbor podrobně zkoumá zaměstnanost i nezaměstnanost v kraji i okresech JMK, pokud jsou dostupná
data na úrovni okresů.

22

Zdroj: Úřad práce, Krajská pobočka v Brně, 2015, str. 19.
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Graf č. 2 Administrativní členění Jihomoravského kraje

Zdroj: Český statistický úřad (2014), vlastní úprava

5.2.2 Struktura zaměstnaných v Jihomoravském kraji23
Celková pracovní síla v roce 2014 činila v JMK 593 700 osob, což je 11,2 %
celkové pracovní síly v České republice. 43,8 % pracovní síly v JMK tvoří ženy. 94 % z
celkové pracovní síly v JMK tvoří zaměstnaní. 43,5 % zaměstnaných tvoří ženy, přičemž tento podíl je podobný jako v ČR (v ČR tvoří ženy 43,3 % všech
zaměstnaných).24
Pokud se věkové struktury zaměstnaných mužů a žen týče, nejvíce zaměstnaných je ve věkové skupině 30-44 let (viz graf č. 3). V této věkové skupině je také
největší absolutní rozdíl mezi zaměstnanými ženami a muži, ženy v této věkové
skupině tvoří 42,5 % zaměstnaných. Největší podíl zaměstnaných žen je ve věkové
skupině 45-59 let, kde ženy tvoří 46,4 % zaměstnaných. Ve skupině 60 a více let ale
ženy tvoří už jen 35 % zaměstnaných.

23

Data o zaměstnaných jsou dostupná pouze za kraje, bohužel nikoliv za okresy.

24

Zdroj dat v tomto odstavci: Výběrové šetření pracovních sil, 2014, vlastní kalkulace.
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Graf č. 3 Struktura zaměstnaných podle věku a pohlaví v Jihomoravském kraji
(průměr za rok 2014 v tis. osob)
140,0

Počet osob v tis.

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

15 až 29 let

30 až 44 let

45 až 59 let

Muži

53,0

133,3

104,7

60 a více let
24,0

Ženy

40,5

98,4

90,7

13,0

Věková skupina
Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil, průměr za rok 2014, graf vlastní konstrukce.

Zaměstnanost dle jednotlivých sektorů a odvětví národního hospodářství (dále
NH) se v Jihomoravském kraji výrazně neliší od průměru celé České republiky (viz
tabulka č. 19). Přestože jsou přírodní a povětrnostní podmínky pro zemědělství
v Jihomoravském kraji příznivé, primární sektor alokuje o něco méně pracovní síly,
než činí celorepublikový průměr. Totéž se týká i sekundárního sektoru. Naopak, lehce
nadprůměrným zaměstnavatelem (ve srovnání s celorepublikovým průměrem) je
terciární sektor, a to ve všech sledovaných letech. Sektorová struktura zaměstnanosti
je v letech 2009-2013 relativně stabilní. Zpracovatelský průmysl, v němž působí i
sledovaná firma, se z hlediska zaměstnanosti pohybuje mírně pod průměrem České
republiky, i tak ale dlouhodobě v JMK zaměstnává zdaleka největší podíl pracovní síly
ze všech dalších odvětví národního hospodářství. Teprve po odvětví zpracovatelského
průmyslu následují jednotlivá odvětví terciárního sektoru, který jinak zaměstnává
většinu pracovní síly.
Důležitá je i zaměstnanost v sektorech a odvětvích národního hospodářství
podle pohlaví - podle Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Brně (2015)
téměř 77 % žen bylo v roce 2013 v Jihomoravském kraji zaměstnáno v odvětvích terciární sféry, 2 % pracovala v primární sféře a 21 % v sekundární sféře ekonomiky.
Polovina mužů (50 %) byla zaměstnána v terciární sféře, v sekundárním sektoru
pracovalo v roce 2013 46,5 % mužů, primární sektor zaměstnával jen necelá 4 %
mužů. Do roku 2008 však byl nejdůležitějším zaměstnavatelem mužů v JMK
sekundární sektor. Ten byl výrazně ovlivněn globálním ekonomickým útlumem, který
se v ČR projevil v roce 2009. Značný propad postihl zejména odvětví zpracovatelského
průmyslu. I tak ale zpracovatelský průmysl, ve kterém působí i sledovaná firma,
zůstává nejdůležitějším zaměstnavatelem v regionu, a to zejména mužů.
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Tabulka č. 19 Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji a České
republice v období 2009-2013 (v %) - sektory a odvětví
sektor/region
I. sektor

2009
JMK

2010

ČR

JMK

2011

ČR

JMK

2012

ČR

JMK

2013

ČR

JMK

ČR

2,5

3,0

2,8

3,0

2,9

2,9

3,3

3,2

2,9

3,0

II. sektor

35,4

37,9

36,3

38,3

36,1

38,4

37,5

37,9

35,3

37,5

průmysl

24,6

27,6

27,3

29,3

27,4

29,7

28,9

29,2

26,9

29,0

0,4

1,1

0,3

1,0

0,4

0,9

0,3

0,9

0,4

0,8

23,8

25,2

23,4

25,4

25,0

26,5

26,1

26,7

24,1

26,0

těžba a dobývání
zpracovatelský
výroba a rozvod energií

1,2

1,2

1,3

1,2

1,1

1,2

1,0

1,0

1,0

1,1

zásobování vodou, odpady

0,8

1,1

0,9

1,0

0,8

1,1

1,0

0,9

1,3

1,0

stavebnictví

10,8

10,2

9,0

9,1

8,7

8,8

8,6

8,6

8,5

8,5

III. sektor

62,5

59,1

61,0

58,7

61,0

58,6

59,2

58,9

61,8

59,5

velkoobchod a maloobchod

12,4

12,2

12,9

11,6

12,0

12,4

12,5

11,4

12,0

11,7

doprava a skladování

6,5

6,8

7,1

6,7

6,6

6,6

5,4

6,2

5,3

6,2

ubytování, stravování, pohostinství

3,3

3,9

3,6

3,9

3,1

3,7

3,5

3,5

3,6

3,6

informační a komunikační činnosti

3,2

2,6

2,9

2,9

2,5

2,9

3,3

2,5

3,9

2,9

peněžnictví a pojišťovnictví

2,1

2,1

2,4

2,4

2,5

2,5

2,4

2,9

3,0

2,8

činnosti v oblasti nemovitostí

0,5

0,8

0,7

0,9

0,8

0,9

0,9

1,0

0,5

1,0

profesní, vědecké a technické čin.

5,6

4,1

6,2

4,0

5,1

4,1

4,1

4,4

4,7

4,5

administrativní a podpůrné činnosti

2,5

2,2

2,1

2,4

2,5

2,3

2,7

2,4

2,8

2,6

veřejná správa a obrana

7,2

6,8

6,8

6,7

6,6

6,3

6,7

6,3

6,9

6,4

vzdělávání

6,8

6,1

6,0

6,0

7,5

6,3

7,6

6,6

7,9

6,6

zdravotní a sociální péče

7,7

6,9

7,2

6,9

7,7

6,7

6,9

6,9

6,9

6,9

kulturní, zábavní a rekreační čin.

1,8

1,6

1,6

1,7

1,4

1,7

1,6

1,6

1,9

1,6

ostatní činnosti
celkem

2,7

2,2

2,9

2,3

2,3

2,2

2,8

2,5

2,5

1,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: NOVÁK, V. a kol. (2014)

Pokud se vzdělanostní struktury zaměstnaných v JMK týče, nejvíce zaměstnaných má střední vzdělání s maturitou a dále střední vzdělání bez maturity, i když obě
skupiny mají mírně sestupnou tendenci (viz tabulka č. 20). V regionu naopak roste
podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, přičemž patrný je zejména nárůst mezi
rokem 2012 a 2013. Základní vzdělání a bez vzdělání jsou pouze necelá 4 %
zaměstnaných, přičemž i ti mají mírně sestupnou tendenci. Podle Úřadu práce České
republiky, Krajské pobočky v Brně (2015) je oproti celostátnímu průměru v JMK
zaměstnáno podstatně více vysokoškoláků (průměr za ČR činil v roce 2013 22,3 %) „v
neprospěch“ všech ostatních vzdělanostních skupin. Celkovou úroveň vzdělání pracovní
síly v Jihomoravském kraji pozitivním způsobem ovlivňuje město Brno (okres Brnoměsto), jehož pracovní síla je v České republice úrovní kvalifikace po Praze druhá
nejlepší. To se odráží i ve skladbě největších zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji,
což jsou vysoké školy a nemocnice (viz níže).
Tabulka č. 20 Vzdělanostní struktura zaměstnaných v Jihomoravském kraji
v období 2009-2013 (v %)
vzdělání
základní a bez vzdělání

2011

2012

2013

3,79

3,44

3,41

střední bez maturity

35,68

34,93

32,9

střední s maturitou

36,99

36,86

35,74

vysokoškolské

23,54

24,77

27,94

100,00

100,00

100,00

celkem
Zdroj: ČSÚ (2014)

45

5. CZ-NACE 32.40 Výroba her a hraček - případová studie legislativních dopadů na
zaměstnanost ve firmě European Data Project, s.r.o. a v okresu Vyškov

Taktéž struktura zaměstnaných podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) byla v
letech 2011-2013 poměrně stabilní (viz tabulka č. 21). Největší skupinou je třída 3
Techničtí a odborní pracovníci, což odpovídá i potřebám největších zaměstnavatelů v
JMK (viz níže). Tito velcí zaměstnavatelé (zejména nemocnice a vysoké školy)
zaměstnávají i skupinu 2 Specialisté, která se z hlediska zaměstnanosti pohybuje v JMK
na 2. místě (v roce 2013). Obě tyto třídy zaměstnaných se pohybují nad průměrem
ČR, u třídy 2 Specialisté je tento rozdíl výraznější. Pro tuto případovou studii jsou ale
zajímaví zejména zaměstnaní ve třídě 7 Řemeslníci a opraváři a 8 Obsluha strojů a
zařízení, montéři, kam spadá i část zaměstnanců firmy EDP. Podíl této skupiny
zaměstnaných klesá a je i nižší ve srovnání s celorepublikovým průměrem.
Tabulka č. 21 Struktura zaměstnaných v Jihomoravském kraji podle hlavních
tříd CZ-ISCO v letech 2011-2013 (v %)

5,6

5,8

5,8

2013
ČR*
5,5

2 specialisté

15,2

16,3

17,3

14,6

3 techničtí a odborní pracovníci

19,3

17,6

18,0

17,9

4 úředníci

10,1

9,5

9,9

9,6

5 pracovníci ve službách a prodeji

14,9

15,4

15,3

15,1

1,2

1,3

1,2

1,3

7 řemeslníci a opraváři

16,5

17,2

16,4

17,3

8 obsluha strojů a zařízení, montéři

12,0

11,3

10,6

13,0

5,1

5,5

5,5

5,7

100,0

100,0

100,0

100,0

zaměstnaní dle tříd CZ-ISCO

2011

1 zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

6 kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
celkem

2012

2013

* Průměr za Českou republiku v roce 2013.
Pozn.: Tabulka neobsahuje třídu 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách.
Zdroj: ČSÚ (2014)

5.2.3 Poptávka po pracovní síle v Jihomoravském kraji
Poptávka po pracovní síle v Jihomoravském kraji a její struktura je dalším
zásadním faktorem, který by ovlivnil případnou „absorpci“ zaměstnanců propuštěných
z EDP. Je zřejmé, že případné propuštění ve firmě EDP by minimálně krátkodobě
zvýšilo nabídku pracovní síly, proto nás zajímala i struktura poptávky po pracovní síle
v JMK, a to zejména z pohledu žádaných profesí a vzdělání. Počty volných pracovních
míst v JMK (průměr za rok 2014) ve třídách CZ-ISCO ukazuje tabulka č. 22. Největší
poptávka po pracovní síle je ve třídě 7 Řemeslníci a opraváři, dále ve třídě 9 Pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci, třídě 5 Pracovníci ve službách a prodeji a třídě 8 Obsluha
strojů a zařízení, montéři. Podle Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Brně
(2015) se právě nejpočetnější třída 7 Řemeslníci a opraváři stala „nejžádanější“ třídou
CZ-ISCO. Relativně nejvyšší byl však nárůst nabídky pracovních míst ve třídě 8
Obsluha strojů a zařízení, montéři“.25 V této třídě stoupl oproti roku 2013 počet
nabízených míst na trojnásobek (tamtéž).26

25

Úřad práce, Krajská pobočka Brno (2015), str. 10.

26

tamtéž
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Podle Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Brně (2015) mezi
nejčastěji nabízené profese patřili v roce 2013 zejména obchodní zástupci, všeobecní
administrativní pracovníci a dále obory, ve kterých je obecně vysoká fluktuace
pracovní síly (kuchaři, číšníci, pracovníci ostrahy a strážní, uklízeči, pracovníci v
zákaznických centrech, zedníci a dělníci ve výstavbě budov atp.). U těchto profesí jsou
ale vysoké počty jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. Dlouhodobě se
úřadům práce v JMK nedaří obsazovat některé kvalifikované strojírenské profese
(seřizovači a obsluha CNC, svářeči, soustružníci, brusiči atd.), místa pro řidiče
nákladních automobilů, skladníky a obsluhu manipulačních vozíků apod. V těchto
případech neodpovídá struktura nabídky pracovní síly poptávce, resp. na trhu práce
chybí dostatečně kvalifikovaní uchazeči o zaměstnání, kteří by mohli tato volná
pracovní místa obsadit. Mezi další obtížně obsaditelná místa patří podle Úřadu práce
České republiky, Krajské pobočky v Brně (2015) i pracovní místa pro nekvalifikované,
tzn. pracovní místa s nízkou mzdou, případně fyzicky namáhavá práce.
Tabulka č. 22 Průměrný počet volných pracovních míst hlášených
zaměstnavateli v roce 2014 v Jihomoravském kraji v hlavních třídách CZISCO
zaměstnaní dle hlavních tříd CZ-ISCO
0 zaměstnanci v ozbrojených silách

počet volných
pracovních míst
13

1 zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

počet volných pracovních
míst v %
0,3

70

1,6

2 specialisté

358

8,3

3 techničtí a odborní pracovníci

513

11,9

4 úředníci

236

5,5

5
6
a
7

680

15,7

16

0,4

1 028

23,8

8 obsluha strojů a zařízení, montéři

674

15,6

9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

735

17,0

4 322

100,0

pracovníci ve službách a prodeji
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví
rybářství
řemeslníci a opraváři

celkem
Zdroj: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně (2015)

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožňuje sledovat i aktuální nabídku
pracovní síly (uchazeči o zaměstnání) a srovnávat ji s poptávkou po pracovní síle
(volná pracovní místa), a to dokonce za samotný okres Vyškov. Poslední údaje, které
jsou k dispozici, jsou za srpen 2015 (viz tabulka č. 23).27
Rozdíly mezi nabídkou pracovní síly a poptávkou po pracovní síle v jednotlivých
hlavních třídách CZ-ISCO lépe ilustruje graf (viz graf č. 4). Zde vidíme, že ve všech
hlavních třídách CZ-ISCO v srpnu 2015 převažovala nabídka pracovní síly nad poptávkou. Největší rozdíl mezi nabídkou pracovní síly a poptávkou je ve třídě 5 Pracovníci
27

Pro ilustraci současného stavu jsme se rozhodli použít nejčerstvější údaje, které jsou k dispozici, tzn. data
za srpen 2015. Je třeba si uvědomit, že data nejsou sezónně očištěna a že na straně nabídky se zde ve
zvýšené míře objevují absolventi, kteří si často hledají práci nikoliv po ukončení studia, ale často až po
prázdninách. V srpnu či září tak nabídka pracovní síly roste. Vzhledem k tomu, že případné propuštění
v EDP by se ale nepřizpůsobovalo situaci na trhu práce a došlo by k němu podle potřeb zaměstnavatele,
nikoliv podle potřeb trhu práce (tzn. mohlo by k němu dojít kdykoliv, kdy zaměstnavatel uzná za vhodné,
i v těch měsících, kdy je vlivem sezónních výkyvů nabídka pracovní síly větší), není použití neočištěných
dat na překážku.
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ve službách a prodeji, dále ve třídě 9 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci a 4 Úředníci.
Nejmenší rozdíl mezi nabídkou pracovní síly je ve třídě 7 Řemeslníci a opraváři
a 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři (pomineme-li málopočetné třídy 0 Zaměstnanci
v ozbrojených silách, 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství,
1 Zákonodárci a řídící pracovníci).
MPSV disponuje i podrobnějšími daty charakterizujícími poptávku po pracovní
síle a nabídku pracovní síly dle vedlejších tříd CZ-ISCO. Protože zaměstnanci firmy
EDP působí zejména na pozicích dělníků (viz níže), zajímají nás zejména vedlejší třídy
hlavní třídy 7 Řemeslníci a opraváři a 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři (tabulka č.
24 a graf č. 5).
Z grafu č. 5 je vidět, že zatímco v některých skupinách třídy 7 Řemeslníci a
opraváři převyšuje nabídka pracovní síly poptávku, v jiných je tomu naopak. Výrazný
převis poptávky po pracovní síle nad nabídkou je ve skupinách 721 Slévači, svářeči a
příbuzní pracovníci, 722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci a 753 Výrobci oděvů,
výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech, přičemž ve firmě EDP jsou
zaměstnány všechny tyto uvedené skupiny povolání. Naopak, největší převis nabídky
pracovní síly nad poptávkou je ve skupinách 711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci
hlavní stavební výroby a 712 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování
staveb, což jsou naopak profese v oboru, ve kterém firma EDP primárně nepůsobí.
Tabulka č. 23 Nabídka pracovní síly a poptávka pro pracovní síle v okresu
Vyškov v srpnu 2015

3

poptávka po pracovní
síle (volná pracovní
místa)
0

31

6

2 specialisté

182

50

3 techničtí a odborní pracovníci

220

89

4 úředníci

467

28

5
6
a
7

652

106

15

5

zaměstnaní dle hlavních tříd CZ-ISCO

nabídka pracovní síly
(uchazeči
o zaměstnání)

0 zaměstnanci v ozbrojených silách
1 zákonodárci a řídící pracovníci

pracovníci ve službách a prodeji
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví
rybářství
řemeslníci a opraváři

340

238

8 obsluha strojů a zařízení, montéři

276

146

9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

743

268

X nezařazení
celkem

34

0

2 963

936

Pozn. Volná pracovní místa jsou uváděna včetně míst vytvořených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Zdroj: integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí, ČR
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Graf č. 4 Nabídka pracovní síly a poptávka pro pracovní síle v okresu Vyškov
v srpnu 2015
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x

Hlavní třída CZ-ISCO
Zdroj: integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vlastní úprava

Tabulka č. 24 Nabídka pracovní síly a poptávka po pracovní síle v okresu
Vyškov v srpnu 2015 ve skupinách třídy 7 Řemeslníci a opraváři
nabídka
pracovní
síly
(uchazeči o
zaměstnání)

poptávka
po pracovní
síle (volná
pracovní
místa)

711 řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

81

38

-43

712 řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

30

3

-27

skupiny třídy CZ-ISCO 7 Řemeslníci a opraváři

rozdíl mezi
poptávkou
a nabídkou

713 malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov

14

9

-5

721 slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

12

29

17

722 kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

52

64

12

723 mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

38

13

-25

7

0

-7

731 pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
732 pracovníci polygrafie

8

2

-6

15

9

-6

3

0

-3

751 výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci

27

16

-11

752 zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

30

16

-14

753 výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných
oborech

20

38

18

741 montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
742 mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních
technologií

754 ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech
celkem

3

1

-2

340

238

-102

Pozn. Volná pracovní místa jsou uváděna včetně míst vytvořených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Zdroj: integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vlastní výpočty
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Graf č. 5 Nabídka pracovní síly a poptávka po pracovní síle v okresu Vyškov
v srpnu 2015 ve skupinách třídy 7 Řemeslníci a opraváři

Zdroj: integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vlastní úprava

Tabulka č. 25 Nabídka pracovní síly a poptávka po pracovní síle v okresu
Vyškov v srpnu 2015 ve skupinách třídy 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři
skupiny třídy CZ-ISCO 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři

811 obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin

nabídka
pracovní síly
(uchazeči o
zaměstnání)

poptávka
po pracovní
síle (volná
pracovní
místa)

rozdíl mezi
poptávkou
a nabídkou

3

0

-3

3

11

8

1

15

14

3

5

2

816 obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

3

2

-1

817 obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

3

2

-1

812 obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů
a jiných materiálů
814 obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže,
plastu a papíru
815 obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených
a kožešinových výrobků

818 ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

1

3

2

821 montážní dělníci výrobků a zařízení

75

61

-14

832 řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)

97

3

-94

833 řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

29

29

0

834 obsluha pojízdných zařízení
celkem

45

15

-30

263

149

-117

Pozn. Volná pracovní místa jsou uváděna včetně míst vytvořených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Zdroj: integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vlastní úprava
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Graf č. 6 Nabídka pracovní síly a poptávka po pracovní síle v okresu Vyškov
v srpnu 2015 ve skupinách třídy 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři
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Zdroj: integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vlastní úprava

Obdobně jako třída 7 Řemeslníci a opraváři nás zajímá i třída 8 Obsluha strojů
a zařízení, montéři (tabulka č. 25 a graf č. 6). Zde jsou opět skupiny, kde nabídka
pracovní síly převyšuje poptávku po pracovní síle, ale i skupiny, kde je tomu naopak.
Poptávka po pracovní síle převyšuje nabídku ve skupinách 812 Obsluha zařízení na
zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů, 814 Obsluha strojů na
výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru a 815 Obsluha strojů na výrobu
a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků - což jsou opět skupiny, které
zaměstnává i firma EDP. Pro případně propuštěné dělníky v EDP je pak nepříznivý stav
zejména ve skupině 821 Montážní dělníci výrobků a zařízení, kde nabídka pracovní síly
převyšuje poptávku. Ostatní skupiny nejsou početně významné nebo se zaměstnanců
EDP netýkají.

5.2.4 Největší zaměstnavatelé v Jihomoravském kraji a v okresu
Vyškov
Pro případně propuštěné zaměstnance firmy EDP jsou důležití také největší
zaměstnavatelé v JMK a v okresu Vyškov, neboť velcí zaměstnavatelé mohou
absorbovat nejvíc pracovní síly, pokud se struktura nabídky pracovní síly a poptávky
po pracovní síle bude shodovat. Největší zaměstnavatele v JMK ukazuje tabulka č. 26.

51

5. CZ-NACE 32.40 Výroba her a hraček - případová studie legislativních dopadů na
zaměstnanost ve firmě European Data Project, s.r.o. a v okresu Vyškov

Tabulka č. 26 Největší zaměstnavatelé v Jihomoravském kraji (stav k 30.6.2015)
velikost firmy
podle počtu
zaměstnanců
5 000-9 999
zaměstnanců

3 000-3 999
zaměstnanců

2 500-2 999
zaměstnanců

2 000-2 499
zaměstnanců

1 500-1 999
zaměstnanců

název firmy

odvětví dle CZ-NACE

Fakultní nemocnice Brno

Brno-město

Ústavní zdravotní péče

Masarykova univerzita

Brno-město

Terciární vzdělávání

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Brno-město

IBM Global Services Delivery
Center Czech Republic, s. r. o.
Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně

Brno-město

Maloobchod s farmaceutickými
přípravky
Poradenství v oblasti informačních
technologií

Brno-město

Ústavní zdravotní péče

Vysoké učení technické v Brně

Brno-město

Terciární vzdělávání

Statutární město Brno

Brno-město

Všeobecné činnosti veř. správy

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Brno-město

PENAM, a.s.

Brno-město

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Brno-město

Činnosti vedení podniků

Mendelova univerzita v Brně

Brno-město

Terciární vzdělávání

Tyco Electronics Czech, s.r.o.

Brno-venkov

OHL ŽS, a.s.

Brno-město

HARTMANN - RICO, a.s.

Brno-venkov

Výroba farmaceutických přípravků

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský

Brno-město

Regulace a podpora
podnikatelského prostředí

STUDENT AGENCY, k.s.

Brno-město

Činnosti cestovních agentur

BAUHAUS, k.s.

Brno-město

Maloobchod s železářským zbožím,
barvami, sklem a potřebami pro
kutily

Brno-město

Terciární vzdělávání

Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.

1 000-1 499
zaměstnanců

okres

Brno-město

Městská a příměstská pozemní
osobní doprava
Výroba pekařských a cukrářských
výrobků, kromě trvanlivých

Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla
Výstavba železnic a podzemních
drah

Shromažďování, úprava a rozvod
vody
Ostatní ambulantní nebo terénní
sociální služby
Velkoobchod s železářským zbožím,
instalatérskými a topenářskými
potřebami
Výroba plastových desek, fólií,
hadic, trubek a profilů
Výroba elektrických vodičů a kabelů
j. n.
Zpracování mléka, výroba mléčných
výrobků a sýrů

Diecézní charita Brno

Brno-město

PTÁČEK-velkoobchod, a.s.

Brno-město

GUMOTEX, a. s.

Břeclav

Gebauer a Griller Kabeltechnik,
spol. s r.o.

Břeclav

TPK, spol. s r.o.

Hodonín

Nemocnice Kyjov, příspěvková
organizace

Hodonín

Z-Group Steel Holding, a.s.

Hodonín

Lear Corporation Czech Republic,
s.r.o.

Vyškov

European Data Project, s.r.o.

Vyškov

Výroba her a hraček

Nemocnice Znojmo, příspěvková
organizace

Znojmo

Ústavní zdravotní péče

Ústavní zdravotní péče
Výroba ocelových trub, trubek,
dutých profilů a souvisejících
potrubních tvarovek
Výroba ostatních dílů a příslušenství
pro motorová vozidla

Zdroj: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, sestava k 30.6.2015

Největšími zaměstnavateli v okrese jsou organizace terciárního sektoru působící
v oblasti zdravotní a sociální péče (zejména nemocnice a vysoké školy), což odpovídá i
struktuře zaměstnaných podle tříd CZ-ISCO (viz kapitola 5.2.2). Zpracovatelský
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průmysl, ve kterém působí i sledovaná firma, se objevuje až v kategorii 2 000-2 499
zaměstnanců (Tyco Electronics Czech, s. r. o.). Organizace zaměstnávající více než
1 500 pracovníků se vyskytují pouze v okresech Brno-město a Brno-venkov. Zatímco
skutečnost, že většina velkých firem působí v jiných okresech JMK, než je okres Vyškov
(zejména zmíněné Brno-město a Brno-venkov), nemusí být pro případně propuštěné
zaměstnance firmy EDP překážkou (vzhledem k tomu, že dopravní dostupnost města
Brna je zejména díky dálnici D1 velmi dobrá), bohužel struktura odvětví, ve kterých
velcí zaměstnavatelé působí, neodpovídá příliš kvalifikaci zaměstnanců EDP
(s výjimkou uvedené firmy Tyco Electronics Czech, s.r.o.).
Tabulka č. 27 Největší zaměstnavatelé v okresu Vyškov (stav k 30.6.2015)
velikost firmy podle počtu
zaměstnanců
1 000-1 499 zaměstnanců

název firmy
Lear Corporation Czech
Republic s.r.o.
European Data Project, s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství
pro motorová vozidla
Výroba her a hraček

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Výroba farmaceutických přípravků
Výroba strojů pro těžbu, dobývání
a stavebnictví

Fritzmeier, s.r.o.

500-999 zaměstnanců

odvětví dle CZ-NACE

Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace
Paradise Casino Admiral, a.s.
ADMIRAL GLOBAL BETTING,
a.s.
Bioveta, a.s.

Ústavní zdravotní péče
Činnosti heren, kasin a sázkových
kanceláří
Činnosti heren, kasin a sázkových
kanceláří
Výroba farmaceutických přípravků

Zdroj: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, sestava k 30.6.2015

V okrese Vyškov spadají největší zaměstnavatelé až do velikostní kategorie
1 000-1 499 zaměstnanců, přičemž firma EDP je v okrese Vyškov největším zaměstnavatelem. Další dvě firmy, které jsou součástí holdingu European Data Project, s. r.
o., tzn. Paradise Casino Admiral, a.s. a ADMIRAL GLOBAL BETTING, a.s., následují v
další velikostní kategorii 500-999 zaměstnanců. Tyto firmy však působí v jiném odvětví
než mateřská firma.

5.2.5 Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji a v okrese Vyškov
a její struktura
Nezaměstnaní jsou potenciální konkurenti případných propuštěných zaměstnanců EDP, proto budeme jejich struktuře věnovat velkou pozornost. Data týkající se
nezaměstnaných jsou dostupná jak za Jihomoravský kraj (který nás zajímá i jako
celek proto, že některé další okresy v tomto kraji mohou disponovat větší poptávkou
po pracovní síle, a díky dobré dopravní infrastruktuře by tak část případně propuštěných zaměstnanců EDP mohla najít uplatnění v jiných okresech JMK), tak za okres
Vyškov.
Srovnáme-li ukazatel „Podíl nezaměstnaných osob“28 v delší časové řadě,
zjišťujeme, že okres Vyškov, kde se sledovaná firma nachází, celkově dosahuje spíše
28

Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přešlo od ledna
2013 na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který
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nižších hodnot tohoto ukazatele - podíl nezaměstnaných osob je dlouhodobě druhý
nejnižší v JMK po okrese Brno-venkov a pohybuje se dokonce pod průměrem České
republiky (viz graf č. 7).
Graf č. 7 Podíl nezaměstnaných osob v letech 2005-2014 v Jihomoravském
kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných osob v %
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Pozn.: Ukazatel „Podíl nezaměstnaných osob“ v okrese Vyškov, v JMK a v ČR je pro snadnější srovnání v
grafu zvýrazněn tučnou čarou.
Zdroj: VŠPS

Graf č. 8 umožňuje sledovat podíl nezaměstnaných osob i podle obcí s
pověřeným obecním úřadem. Tři tyto obce (Ivanovice na Hané, Rousínov a Slavkov u
Brna) se pohybují v nejspodnějším pásmu, tzn. podíl nezaměstnaných v nich tvoří
méně než 6 %. Další dvě obce v okresu Vyškov, Bučovice a Vyškov, se pohybují v
rozmezí 6,1-8,0 %, což je druhá nejlepší kategorie z celého okresu. Celkově lze říci, že
sever Jihomoravského kraje je z tohoto pohledu v lepší pozici než jih, kde je podíl
nezaměstnaných v jednotlivých regionech spíše vyšší (okresy Hodonín a Znojmo).

vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let ze všech obyvatel ve stejném
věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která
poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Podrobnosti
viz https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky
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Graf č. 8 Podíl nezaměstnaných (v %) dle obcí s pověřeným obecním úřadem
v Jihomoravském kraji

Zdroj: MPSV (2015)

Podle počtu uchazečů připadajících na 1 pracovní místo se všechny sledované
okresy JMK pohybují nad průměrem ČR, tzn. na jedno pracovní místo připadá ve všech
okresech více uchazečů, než činí průměr ČR (viz tabulka č. 28). Okres Vyškov se v
JMK pohybuje na 4. místě z hlediska počtu uchazečů připadajících na volné pracovní
místo, oproti „lepším“ okresům (Blansko, Břeclav a Brno-venkov) však nevykazuje tak
zásadní rozdíl jako okres Hodonín na konci této škály (s 21,6 uchazeči připadajícími na
jedno volné pracovní místo).
Pokud sledujeme vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v JMK podle pohlaví (graf
č. 9), vidíme, že nejlepší situace, pokud se počtu uchazečů o zaměstnání týká, byla v
předkrizovém roce 2008. V roce 2009 počet uchazečů o zaměstnání prudce rostl,
přičemž v posledním sledovaném roce (2014) byl počet uchazečů o zaměstnání dosud
největší od roku 2000. Počet uchazečů o zaměstnání - žen je dlouhodobě stabilnější
než počet uchazečů o zaměstnání - mužů a podíl uchazečů o zaměstnání - mužů
celkově na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání roste.
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Tabulka č. 28 Setřídění okresů podle počtu uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo k 31.12.2014 - okresy Jihomoravského
kraje ve srovnání s nejhorším okresem ČR (Sokolov) a nejlepším okresem ČR
(Domažlice)
celkové pořadí okresu v rámci
ČR
1.

Sokolov

počet uchazečů na jedno
volné pracovní místo
34,1

8.

Hodonín

21,6

okres

9.

Znojmo

18,3

18.

Brno-město

14,2

29.

Vyškov

12,3

32.

Brno-venkov

11,6

33.

Břeclav

11,5

36.

Blansko

11,1

77.

Domažlice

2,9

průměr ČR

průměr Česká republika

9,0

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Statistická ročenka trhu práce v České republice
2014.

Graf č. 9 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském
kraji podle pohlaví v letech 2000-2014

Zdroj: Úřad práce, Krajská pobočka v Brně (2015), str. 16

Z hlediska vzdělanostní struktury nezaměstnaných je nejvíce nezaměstnaných
vyučených (graf č. 10 a 11), a to jak v okresu Vyškov, tak v JMK, ačkoliv v okresu
Vyškov je tento podíl o něco vyšší. Druhou skupinou jsou lidé se základním vzděláním
a úplným středním odborným vzděláním. Celkově mezi nezaměstnanými převládají
lidé se středním vzděláním, ačkoliv se tyto počty oproti roku 2013 snížily (s výjimkou
úplného středního všeobecného vzdělání a vyučených s maturitou). K absolutně
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nejvyššímu poklesu došlo v nejpočetněji zastoupené kategorii „vyučen“, kde došlo ke
snížení o 10,2 % oproti roku 2013). Počty uchazečů s úplným středním odborným
vzděláním (s maturitou) se snížily o 14,6 %, počty uchazečů s vyšším odborným
vzděláním se nížily o 8,2 % a počty osob se základním vzděláním poklesly o 8,0 %.
Poměrně málo se meziročně snížily počty vysokoškoláků (o 4,8 %). V kraji meziročně
vzrostly pouze počty nezaměstnaných s úplným středním vzděláním o 14,0 % a
vyučených s maturitou o 28,3 %.29
Graf č. 10 Struktura nezaměstnaných podle vzdělání - okres Vyškov, IV.
čtvrtletí 2014
VO
1%

VŠ
8%
ZŠ
21%

ÚSO
16%
ÚSV
3%
VM
5%
SbezM
3%

Vyučení
43%

Pozn.: Vzhledem k mizivým hodnotám skupiny nezaměstnaných „Bez vzdělání“ jsou tyto údaje z grafu
vyloučeny pro větší přehlednost.
Vysvětlivky: ZŠ = základní vzdělání, SbezM = střední bez maturity, VM = vyučení s maturitou, ÚSV = úplné
střední vzdělání, ÚSO = úplné střední odborné vzdělání, VO = vyšší odborné, VŠ = vysokoškolské (včetně
bakalářského stupně).
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Statistická ročenka trhu práce v České republice
2014, vlastní úprava

29

Zdroj dat v tomto odstavci: Úřad práce, Krajská pobočka v Brně (2015).
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Graf č. 11 Struktura nezaměstnaných podle vzdělání - Jihomoravský kraj, IV.
čtvrtletí 2014
VO
1%

VŠ
8%
ZŠ
23%

ÚSO
17%

ÚSV
3%
VM
5%
Vyučení
40%

SbezM
3%

Pozn.: Vzhledem k mizivým hodnotám skupiny nezaměstnaných „Bez vzdělání“ jsou tyto údaje z grafu
vyloučeny pro větší přehlednost.
Vysvětlivky: ZŠ = základní vzdělání, SbezM = střední bez maturity, VM = vyučení s maturitou, ÚSV = úplné
střední vzdělání, ÚSO = úplné střední odborné vzdělání, VO = vyšší odborné, VŠ = vysokoškolské (včetně
bakalářského stupně).
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Statistická ročenka trhu práce v České republice
2014, vlastní úprava

Graf č. 12 Struktura nezaměstnaných podle věku a pohlaví - Jihomoravský kraj,
I. čtvrtletí 2015 (podíl na celkovém počtu nezaměstnaných žen a mužů)
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Zdroj: Výběrové šetření pracovních si, vlastní úprava.
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Z hlediska věkové struktury jsou nejpočetnější nezaměstnanou skupinou osoby
ve věku 35-44 let, tito uchazeči představují nyní přes 24,9 % všech uchazečů o
zaměstnání v JMK,30 následuje věková skupina 45-54 let a 55+. Věková struktura
uchazečů se ovšem liší i podle pohlaví. V mladších věkových skupinách převažují muži,
ve věkové skupině 35-44 let výrazně převažují mezi uchazeči o zaměstnání ženy, což
je pravděpodobně dáno tím, že tato věková skupina žen pečuje o děti a bývá pro ni
obtížné sladit pracovní povinnosti a zároveň péči o rodinu. Ve věkové skupině 45-54 je
poměr mezi muži a ženami vyrovnanější, aby se ve věkové skupině 55 a více let opět
zvrátil v neprospěch žen.
Zajímavá je i dlouhodobá nezaměstnanost (nezaměstnanost delší než 12 měsíců) a její podíl na celkové nezaměstnanosti. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou totiž pro
každý region velkou zátěží, jejich šance na uplatnění na trhu práce s délkou
zaměstnanosti výrazně klesají, jakož i jejich motivace k hledání pracovního místa. Tito
lidé pak pracovní místo zpravidla nenajdou bez vydatné aktivizace úřadu práce. Je
možné, že část zaměstnanců případně propuštěných z EDP by mohla za nepříznivých
okolností (nevhodná struktura poptávky po pracovní síle vzhledem k nabídce,
ekonomický útlum v ČR a regionu atp.) rozšířit i tuto skupinu nezaměstnaných. Pokud
se týče dlouhodobě nezaměstnaných, pak je na tom okres Vyškov lépe než Česká
republika jako celek i JMK - podíl dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců) je v
okrese Vyškov nižší než v JMK i v ČR.
Graf č. 13 Dlouhodobá nezaměstnanost v okresu Vyškov a podíl na celkové
nezaměstnanosti v okrese Vyškov - IV. čtvrtletí 2014

do 3 měsíců
28%

více než 12
měsíců
38%

3–6 měsíců
18%

9–12 měsíců
7%
6–9 měsíců
9%

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (2015), vlastní úprava.

30

Údaje za okres Vyškov jsou dostupné pouze ve věkové struktuře v širších věkových skupinách a nemají
dostatečnou vypovídací hodnotu, proto je neuvádíme.
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Graf č. 14 Dlouhodobá nezaměstnanost v Jihomoravském kraji a podíl na
celkové nezaměstnanosti v JMK - IV. čtvrtletí 2014

do 3 měsíců
23%
více než 12
měsíců
45%

3–6 měsíců
16%

9–12 měsíců
7%
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Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (2015), vlastní úprava.

5.2.6
Problémové
skupiny
a
regiony
v Jihomoravském kraji a v okresu Vyškov

na

trhu

práce

Z hlediska případného propuštění ve firmě EDP nás zajímají i nejvíce ohrožené
skupiny na trhu práce v JMK i okresu Vyškov, jakož i regiony, které jsou nejvíce
problematické - ty zkoumáme zejména kvůli potenciální vyjížďce a dojížďce za prací.
Úřad práce, Krajská pobočka Brno (2015) ve své zprávě přímo specifikuje, které
skupiny osob patří v JMK k nejvíce ohroženým a které jen obtížně hledají uplatnění na
trhu práce. Podle této zprávy k ohroženým skupinám náleží osoby starší 50 let,
dlouhodobě nezaměstnaní, nekvalifikovaní, zdravotně postižení31 a absolventi škol32 a
mladiství. Tyto skupiny se mnohdy vzájemně prolínají, a většina problémových
uchazečů tak náleží k více skupinám současně.
U osob starších 50 let je podle výše uvedené zprávy překážkou k nalezení
nového pracovního místa jednak nedostatečná kvalifikace (velká část uchazečů v této
věkové skupině má pouze základní vzdělání, často je nedostatečně jazykově vybavená,
neumí pracovat s počítačem), zdravotní handicap a předsudky ze strany zaměstnavatelů - tato věková skupina je považována za málo flexibilní a s malou ochotnou učit se
novým věcem. Pozitivním faktorem je u této věkové skupiny praxe a zkušenosti,
nicméně tento faktor může působit kontraproduktivně - zaměstnavatel se může
obávat, že takový uchazeč bude požadovat vyšší mzdu.
Absolventi škol a mladiství mají problém na nalezením vhodného pracovního
uplatnění zejména kvůli nedostatku praxe. Podle Úřadu práce, Krajské pobočky Brno
31

Protože nám není známo, že by ve firmě EDP byli zaměstnáni lidé se ZTP, nebudeme se dále této skupině
v této případové studii věnovat.

32

Podle definice MPSV je absolvent uchazeč o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa jeho trvalého
bydliště k určitému datu (30. 4. nebo 30. 9. daného roku), u kterého doba od úspěšného ukončení jeho
studia nepřekročila 2 roky. Viz https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs - s touto definicí pracujeme i dále
v textu.
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(2015) mají největší obtíže při hledání zaměstnání absolventi a mladiství bez jasné
profesní profilace a bez dostatečných IT znalostí. Nejlepší situace pro tuto skupinu
uchazečů o zaměstnání je v okresu Brno-město, kde roste počet společností
zaměřených na poskytování strategických služeb, které často přijímají i osoby bez
praxe.
Nekvalifikovaní uchazeči mají podle zmíněné publikace problém s motivací,
neboť rozdíl v příjmech ze zaměstnání a ze sociálních dávek je mnohdy minimální,
v některých případech ve prospěch sociálních dávek. Dalším problémem je samozřejmě
i malá poptávka po nekvalifikované pracovní síle.
Další ohroženou skupinou na trhu práce, kterou nezachycují statistiky, jsou
osoby pečující o děti do 15 let (nejčastěji ženy ve věkové skupině 35-44 let, viz
graf č. 12). Výraznému zvýšení zaměstnanosti této skupiny brání ochota ze strany
zaměstnavatelů zaměstnávat rodiče (většinou matky) na zkrácený pracovní úvazek.
Pokud se týče problémových okresů a regionů v Jihomoravském kraji z hlediska
(ne)zaměstnanosti, zpráva Úřadu práce, Krajské pobočky v Brně (2015), mapuje i
jednotlivé okresy a obce s pověřeným obecním úřadem. Okres Vyškov je podle této
zprávy okresem s dlouhodobě nejnižší hodnotou podílu nezaměstnaných osob
v Jihomoravském kraji. Okres těží z relativní blízkosti a dobré dopravní dostupnosti
krajského města Brna, kam řada obyvatel dojíždí za prací. Problematickými lokalitami
okresu Vyškov jsou obec Bučovice a Vyškov (viz graf č. 8), naopak obec Rousínov, kde
se nachází sledovaná firma, je na tom z celého okresu nejlépe.
Zmiňovaná zpráva považuje za silné stránky okresu Vyškov skutečnost, že
ve struktuře zaměstnavatelů nepřevažuje výrazně jeden obor, na zaměstnanosti v
okrese Vyškov se podílejí především drobné a středně velké firmy, okres má výbornou
polohu, prochází jím páteřní komunikace D1. Za slabé stránky okresu zpráva
považuje nedostatek pracovních míst, a to jak obecně v absolutním počtu, tak i dle
struktury pro jednotlivé sociální skupiny a nízkou úroveň mezd.
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Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Pozn.: Detailní data ohledně vyjížďky a dojížďky za prací jsou dostupná pouze ze SLDB, novější data tedy nejsou k dispozici.
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Vyjížďka a dojížďka za prací jsou pro tuto případovou studii taktéž důležité ukazatele, neboť ukazují, kolik obyvatel z okresu vyjíždí denně za prací či naopak do okresu
dojíždí. Předpokládáme, že i do firmy EDP část zaměstnanců dojíždí z jiných okresů.
Případná výraznější dojížďka za prací z jiných okresů by samozřejmě znamenala, že
případné propouštění negativně ovlivní i další okresy, nejen okres Vyškov. A naopak,
část případně propuštěných zaměstnanců z EDP by mohla najít uplatnění v jiných
regionech, ať už okresech JMK či jiných (sousedních) krajích, případně v zahraničí.
Celkově z okresu Vyškov vyjíždí pouze 2,7 % obyvatel za prací mimo ČR. 87,5 %
obyvatel vyjíždí z okresu Vyškov za prací do jiných okresů JMK, přičemž naprosto
nejdůležitějším regionem dojížďky je pro obyvatele okresu Vyškov okres Brno-město,
kam vyjíždí 74 % obyvatel okresu Vyškov. Druhým v pořadí je okres Brno-venkov.
Pokud se sousedních krajů týče, významným krajem dojížďky je pouze Olomoucký kraj,
kam za prací vyjíždí z okresu Vyškov 4,7 % obyvatel. Největší dojížďka za prací do
okresu Vyškov je pochopitelně z ostatních okresů JMK, zejména pak z okresu Brnoměsto (celkem 35,3 % obyvatel). Dalším významným okresem dojížďky je pro okres
Vyškov okres Hodonín, z něhož za prací vyjíždí 27,7 % obyvatel. Tento okres je
problematickým okresem v rámci JMK, případné propouštění v EDP tedy může negativně
ohrozit i tento okres. Dalším významným regionem dojížďky je Olomoucký kraj, stejně
jako v případě vyjížďky, ostatní sousední kraje nejsou pro Vyškov zdrojem dojížďky.

5.3 Zaměstnanost ve firmě European Data Project,
s. r. o.
5.3.1 Postavení firmy na trhu
Firma European Data project, s. r. o. (dále EDP) je největším zaměstnavatelem v
okresu Vyškov. Byla založena v roce 1996 a v současné době provozuje v okresu Vyškov
dva závody. První závod na výrobu výherních přístrojů kasinových technologií byl
otevřen v roce 1998 v Komořanech (okres Vyškov) - v tomto závodě jsou jednak finálně
kompletovány výrobky, jednak zde operuje dřevozpracující centrum. V roce 2002 byl v
Rousínově (okres Vyškov) otevřen další závod, kde jsou zpracovávány kovové díly,
resp. se provádí předmontáž kovových dílů výherních přístrojů.
Firma je členem skupiny NOVOMATIC Group se sídlem v Rakousku. Součástí této
skupiny jsou firmy, které podnikají v herním průmyslu, ať už se jedná o výrobu herních
přístrojů či herních technologií nebo provoz kasin či jiných her. Firmy ze skupiny
NOVOMATIC Group mají sídla zejména v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Polsku.
V České republice je EDP součástí holdingu, resp. je mateřským podnikem dalších
společností (viz graf č. 15).33
33

V rámci holdingu EDP jsou největšími zaměstnavateli dceřiné společnosti ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s.
(dále AGB) a Paradise Casino Admiral, a.s. (dále PCA), které provozují kasina. Firma AGB nyní ČR
zaměstnává 764 pracovníků, firma PCA 735 (zdroj: EDP). Tyto dvě firmy jsou hlavním odbytištěm výrobků
firmy EDP, přičemž se nejedná pouze o výherní hrací přístroje - firma EDP kompletně vybavuje interiéry
svých kasin a většinu produktů sama vyrábí. Přísnější legislativa upravující podnikání v herním průmyslu tak
ovlivní hospodářský výsledek a zaměstnanost v EDP jednak jako holdingu prostřednictvím dceřiných firem
AGB a PCA, jednak jako samostatné firmě, protože EDP ztratí v ČR významná odbytiště. Rozbor
zaměstnanosti holdingu by tak mohl přinést další rozměr, avšak řešitelský tým se jí nevěnoval, a to ze
dvou důvodů: a) zmíněné dceřiné firmy působí v odlišném odvětví, než je odvětví sledované v této studii, a
sice CZ-NACE 92 „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“ (na rozdíl od firmy EDP s převažující
činnosti CZ-NACE 32.4 „Výroba her a hraček“), b) dceřiné firmy provozují kasina po celé České republice,
případná nová legislativa upravující podnikání bude mít na zaměstnanost v těchto dceřiných firmách dopad,
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Graf č. 15 Schéma holdingu European Data Project, s. r. o.

Zdroj: Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2014

EDP svou produkci vyváží, a to zejména do zemí EU.34 Největšími odběrateli jsou
podle výročních zpráv dlouhodobě firmy ve skupině NOVOMATIC Group, a to Austrian
Gaming Industries GmbH a LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH. Tržby za hotové výrobky
ale dopad na zaměstnanost v okresu Vyškov bude potenciálně mnohokrát menší než případné propouštění
ve firmě EDP, která zaměstnává pouze pracovníky z okresu Vyškov, případně z JMK. Kromě toho je dopad
zpřísňující legislativy na odvětví CZ-NACE 92 „Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří“ zohledněn v
meziodvětvové input-output analýze národních účtů české ekonomiky.
34
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Firma vyváží i mimo země EU, tržby za hotové výrobky ze zemí mimo EU jsou však minimální (viz graf č.
16 a tabulka č. 30). Zde je však třeba uvést, že pro prodej výrobků do zemí mimo EU využívá EDP dalších
firem sdružených v holdingu EDP, případně ve skupině NOVOMATIC Group, vývoz do zemí mimo EU tedy
může být několikanásobně větší. Pro náš rozbor však nemá struktura vývozu mimo Českou republiku
zásadní význam, proto se jí dále nevěnujeme.
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v České republice jsou ve srovnání s tržbami v EU mizivé. Význam tržeb v ČR tedy
dlouhodobě klesá, což je nepochybně spojeno i se stále se zpřísňující legislativou upravující provoz herního průmyslu, jakož i celkových negativním naladěním vůči hernímu
průmyslu ve společnosti. Celkové tržby byly největší v roce 200835 (ve sledované časové
řadě, viz graf č. 16), této úrovně se firmě EDP již nepodařilo dosáhnout. V roce 2009 se
podíl tržeb zásadním způsobem krátkodobě změnil ve prospěch českého trhu, tržby v
ČR v tomto roce tvořily téměř 47 % celkových tržeb, nepochybně vlivem světového
ekonomického poklesu a legislativy týkající se provozu herního průmyslu ve třetích
zemích.36 Firmu v této oblasti zasáhl „krizový“ rok 2009, z něhož se v roce 2010
částečně vzpamatovala zejména díky otevření italského trhu, nicméně v dalších letech
tržby za hotové výrobky v EU vytrvale klesaly, ačkoliv od roku 2013 (vlivem devalvace
CZK provedené Českou národní bankou) mírně rostou. V České republice byl z hlediska
tržeb nejúspěšnější rok 2009, od tohoto roku tržby v ČR klesají absolutně i relativně (i
když v roce 2013 a 2014 mírně vzrostly), v roce 2014 tvořily jen 6,93 % celkových
tržeb. Celkově jsou tržby za prodej hotových výrobků v EU pro firmu EDP daleko
významnější než tržby v ČR, což znamená, že případná další zpřísňující legislativa v ČR
nemusí mít na firmu až tak negativní vliv za předpokladu, že se firmě podaří dále nalézt
nové trhy.
Graf č. 16 Tržby za hotové výrobky v tis. Kč v letech 2006-2014

Tržby za hotové výrobky v tis. Kč
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Pozn.: EDP vyvážela v některých letech hotové výrobky i mimo EU, podíl na celkových tržbách za hotové
výrobky je však velmi malý (a to pouze v letech 2006, 2009 a 2014), proto je graf nezachycuje. Tržby za
hotové výrobky jsou sledovány od roku 2006, kdy je ve výroční zprávě k dispozici rozdělení tržeb podle
regionu.
Zdroj: Výroční zprávy EDP za jednotlivé roky.

35

Rok 2008 byl pro EDP extrémně úspěšný, vyrobilo se zde přes 100 000 automatů. Zdroj: Finance.cz z 6. 5.
2010.

36

Podle tehdejšího prokuristy firmy Václava Máchy byl pokles v roce 2009 způsoben ponejvíc zákazem
hazardních her v Rusku, čímž firma ztratila ruský trh. Rusko sice není členem EU, ale jak už bylo řečeno,
EDP využívá k vývozu svých produktů dceřiné společnosti holdingu, případně firmy ve skupině NOVOMATIC
Group, takže se propad ruského trhu neodrazil v tržbách za hotové výrobky pocházejících ze zemí mimo
EU, ale ze zemí EU. Zdroj: Finance.cz z 6.5.2010.
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Tabulka č. 30 EDP: podíl tržeb za hotové výrobky na celkových tržbách za hotové
výrobky podle regionu v letech 2006–2014 (v %)
země vývozu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Česká republika

21,55

16,59

8,65

46,68

17,67

17,97

5,89

4,56

6,93

EU

78,38

83,41

91,35

53,08

82,33

82,03

94,11

95,44

93,07

0,07

0,00

0,00

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

mimo EU

Zdroj: Výroční zprávy EDP za jednotlivé roky.

5.3.2 Zaměstnanci EDP a jejich struktura
Firma má v současné době 1 122 zaměstnanců, z toho 68,2 % zaměstnanců tvoří
muži. Pokud se pracovního zařazení týče, převažují dělníci ve výrobě, kteří tvoří 78,8 %
celkového počtu zaměstnanců. 19,5 % celkového počtu zaměstnanců tvoří technickohospodářští pracovníci (včetně vedoucích pracovníků), zbytek (1,7 %) tvoří zaměstnanci
pracující na dohodu o provedení práce, případně na dohodu o pracovní činnosti.
Počet zaměstnanců od roku 2005 do roku 2008 poměrně výrazně rostl, v roce
2009 díky celkové ekonomické situaci ve světě a ztrátě ruského trhu však došlo
k útlumu výroby (ačkoliv tržby v České republice rostly) a počet zaměstnanců poklesl o
92. V následujícím roce počet zaměstnanců opět vzrostl, a to o 240 zaměstnanců, neboť
situace ve světě byla již o něco příznivější a firmě se otevřel italský trh. Rok 2010 byl,
pokud se počtu zaměstnanců týče, také nejsilnějším rokem, tohoto počtu zaměstnanců
již nebylo v následujících letech dosaženo. V roce 2011 došlo k dalšímu poklesu (o 96
zaměstnanců), přičemž příčinou byla nová legislativa účinná od 1. 1. 2012 upravující
podnikání v herním průmyslu.37 Dále pak počet zaměstnanců opět mírně rostl až do roku
2013, v roce 2014 došlo k mírnému poklesu (o 22 zaměstnanců).

37
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Podle JUDr. Martina Dobčáka z EDP. Jedná se o zákon č. 300/2011 Sb. a další, kterým se mění zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony a návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách
daňových a pojistných zákonů s účinností od 1.1.2012. Tento zákon dal obcím větší pravomoci v boji proti
hazardu, resp. proti patologickému hráčství.
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Graf č. 17 Počet zaměstnanců EDP v letech 2005–2015
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Pozn.: Rok 2015 - data k 30.6.2015
Zdroj: Výroční zprávy firmy EDP, rok 2015 EDP

Věková struktura zaměstnanců EDP vypadá následovně (tabulka č. 31). Nejvíce
zaměstnanců je ve věkové skupině 36-40 let, těsně po ní následuje věková skupina 3135 let. Na třetím místě je věková skupina 26–30 let. Pouze 11 % zaměstnanců tvoří dvě
nejmladší věkové skupiny (19-20 a 21-25 let), z čehož lze usuzovat, že firma nezaměstnává mnoho absolventů, neboť ty lze logicky nalézt zejména v těchto dvou
věkových skupinách. Zaměstnanci starší 51 let, tzn. další skupina ohrožená na trhu
práce, tvoří dohromady 23,6 % celkového počtu zaměstnanců.
Tabulka č. 31 Věková struktura zaměstnanců EDP (v % z celkového počtu)
k 30.6.2015
věková skupina
19-20

podíl v % na celkovém počtu zaměstnanců
1,30

21-25

9,70

26-30

13,10

31-35

14,20

36-40

14,60

41-45

11,50

46-50

10,00

51-55

10,50

56-60

9,40

61-65

3,70

Zdroj: EDP
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Co se týče vzdělanostní struktury zaměstnanců (graf č. 18), 52 % tvoří vyučení,
celkově 62 % má střední vzdělání. Ostatní vzdělanostní skupiny tvoří výrazně menší
podíly, a to jak směrem k nižšímu vzdělání (základní), tak směrem k vyššímu vzdělání
(vyšší odborné a vysokoškolské).
Graf č. 18 Vzdělanostní struktura zaměstnanců EDP k 30.6.2015
vysokoškolské
8%

základní
9%

vyšší odborné
1%
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Zdroj: EDP

Podle údajů firmy EDP většina zaměstnanců (64 %) pochází z okresu Vyškov (rok
2015), dochází či dojíždí do zaměstnání v rámci okresu Vyškov. Zbytek tvoří
zaměstnanci dojíždějící do Komořan/Rousínova z jiných okresů či krajů (Brno-město,
Brno-venkov, hl. město Praha).

5.4 Dopady zpřísňující legislativy upravující podnikání
v odvětví herního průmyslu na zaměstnanost v EDP a
v okresu Vyškov
5.4.1 Dopady na zaměstnanost v EDP a v okresu Vyškov
Poté, co jsme prozkoumali situaci na trhu práce na Vyškovsku a v JMK a
analyzovali strukturu zaměstnanců EDP podle různých charakteristik, můžeme přistoupit
ke zkoumání dopadů zpřísňující legislativy upravující podnikání v odvětví herního
průmyslu na zaměstnanost v EDP a v okresu Vyškov. Jak už bylo řečeno v úvodu, situaci
komplikuje fakt, že dosud neznáme konečnou podobu připravované legislativy, co víc,
původní verze připravované legislativy se výrazně změnila. Proto v případové studii
nezkoumáme dopad konkrétní legislativy, ale uvažujeme dva scénáře – scénář 1,
který zahrnuje pouze mírnou změnu legislativy upravující podnikání v herním
průmyslu a scénář 2, který zahrnuje zásadní změnu legislativy upravující
podnikání v herním průmyslu. Do scénáře 1 Mírná změna legislativy zahrnujeme jen
dílčí změny legislativy, např. omezení přístupu do provozoven na vyšší socioekonomické
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třídy,38 možnost sebevyloučení ze hry, zrušení věrnostních karet atp. Naopak, scénář 2
předpokládá zásadní změny v legislativě, od úplného zákazu hazardu přes omezení
počtu provozoven, omezení umístění provozoven, omezení otevírací doby atd. Určitou
„inspirací“ pro scénář 1 je rok 2011, kdy firma EDP vlivem nové legislativy upravující
podnikání v herním průmyslu propustila 92 lidí.39 Scénář 1 tedy počítá s propuštěním
v rozsahu 0–100 zaměstnanců (vyjma případu, kdy firma zvolí likvidační strategii),
scénář 2 počítá s propouštěním v rozsahu 101–1 122 zaměstnanců (úplné uzavření
firmy). Předpokládáme také, že při propouštění se firma bude chovat ekonomicky a
propustí nejdříve nekvalifikované a méně kvalifikované zaměstnance40 (tzn.
zaměstnance s nižším vzděláním a kratší praxí), zatímco vysoce kvalifikované
zaměstnance si minimálně v krátkém období ponechá pro případ, že se podaří pokles
výroby, způsobený novou legislativou, opět zvýšit, např. proniknutím na nové trhy.
Naprosto zásadní pro trh práce v okresu Vyškov bude strategie, kterou firma
v reakci na novou zpřísňující legislativu zvolí. U obou scénářů uvažujeme celkem
čtyři možné strategie41:
a)

pragmatická strategie - firma se přizpůsobí nové situaci na trhu - nová legislativa
sníží poptávku po produktech firmy EDP, firma bude nucena snížit objem výroby a
propustit část zaměstnanců,

b)

aktivní strategie úspěšná - firma se pokusí získat nová odbytiště, přičemž
předpokládáme, že v dlouhém období bude úspěšná,

c)

aktivní strategie neúspěšná - firma se pokusí získat nová odbytiště, přičemž
předpokládáme, že v dlouhém období bude neúspěšná,

d)

likvidační strategie - firma se rozhodne uzavřít výrobu.

Dopady zpřísňující legislativy upravující podnikání v odvětví herního
průmyslu na zaměstnanost v EDP a v okresu Vyškov pak dále zkoumáme
jednak v krátkém období (do 12 měsíců), jednak v dlouhém období (delším
než 12 měsíců).42 Je totiž zřejmé, že při některých strategiích mohou být dopady různé
v krátkém a v dlouhém období, v některých případech i protichůdné. Schematicky to
znázorňuje tabulka č. 32 a 33. U všech variant zároveň předpokládáme, že
ekonomická situace je relativně stabilní a předvídatelná, tzn. domácí ekono-

38

Jedná se vyloučení hráčů, pobírajících sociální dávky. Vzhledem k tomu, že firma EDP dodává své výrobky
zejména do kasin, přičemž její dceřiné společnosti kasina i provozují, nemusí mít např. tato změna pro EDP
velký dopad, protože vyšší socioekonomická třída navštěvuje právě kasina, zatímco nižší socioekonomické
třídy spíše klasické herny.

39

Podle JUDr. M. Dobčáka (rozhovor 18.8.2015) byla tato legislativa v roce 2011 důvodem k propuštění, a
ačkoliv nová verze nabyla účinnosti až 1.1.2012, firma byla s novou právní úpravou pochopitelně
seznámena již v průběhu roku 2011.

40

Je možné zvolit i strategii, při které je nejdříve propuštěna kvalifikovaná pracovní síla, neboť ta bývá
zpravidla dražší. Smyslem této strategie je ušetřit mzdové náklady. Takový postup však není v EDP
pravděpodobný, neboť firma zaměstnává kvalifikované pracovníky v několika různých oborech - svářeče,
brusiče, čalouníky, grafiky atd., což jsou profese, které mohou vykonávat právě jen kvalifikovaní pracovníci.
Propuštění kvalifikované pracovní síly by tedy zároveň znamenalo snížení kvality nebo omezení rozsahu
poskytovaných služeb (např. pouze na konečné montáže výherních přístrojů), což vzhledem k současnému
zaměření výrobního programu firmy není pravděpodobné. Proto tuto strategii dále neuvažujeme.

41

Teoreticky můžeme uvažovat i jiné strategie, např. změnu výrobního programu či prodej firmy, na základě
rozhovoru s představiteli firmy EDP (rozhovor 18.8.2015) se však domníváme, že tyto varianty jsou
minimálně v první reakci na novou legislativu nepravděpodobné, proto je dále nerozvíjíme.

42

Představitelé firmy EDP samozřejmě novou legislativu sledují a jistě se s ní seznámí včas, tzn. předtím, než
vstoupí v účinnost. Samotné přijetí nové legislativy však propuštění ve firmě nezpůsobí, ta bude reagovat
až na snížení poptávky po její produkci. Předpokládáme tedy, že mezi přijetím nové legislativy a případným
propuštěním může uplynout i několik měsíců.
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mika, ani zahraniční ekonomiky (resp. ekonomiky, kam EDP svou produkci
vyváží či bude vyvážet) nejsou ovlivněny vnějšími ekonomickými šoky.43
Tabulka č. 32 Scénář 1 Mírná změna legislativy - přehled variant
strategie firmy

pragmatická

aktivní úspěšná

aktivní neúspěšná

likvidační

43
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krátké období
Varianta 1a
Snížení objemu výroby, propuštění
části méně kvalifikované pracovní síly.
Zvýšení nezaměstnanosti v okresu
Vyškov, vzhledem k propuštění méně
kvalifikované pracovní síly negativní
dopady na strukturu nezaměstnanosti
ve prospěch hůře zaměstnatelných
skupin osob.

dlouhé období
Varianta 1b
Snížený objem výroby z varianty 1a
přetrvává, firma nepropouští, ani
nepřibírá nové zaměstnance.
Nezaměstnanost v okresu Vyškov
poklesla, část propuštěné pracovní síly
trh práce absorboval. Část propuštěné
nekvalifikované pracovní síly zůstala
nezaměstnaná a změnila strukturu
nezaměstnaných ve prospěch
dlouhodobě nezaměstnaných.

Varianta 1c
Stejný objem výroby, případně mírně
vyšší se stejným nebo mírně vyšším
počtem zaměstnanců (záleží na
očekávání firmy). Nezaměstnanost v
okrese Vyškov se nemění, případně se
mírně sníží.

Varianta 1d
Větší objem výroby, firma přibírá nové
zaměstnance, nezaměstnanost
v okresu Vyškov klesá (podle
dosažených úspěchů na zahraničních
trzích).

Varianta 1e
viz varianta 1c

Varianta 1g
Majitel firmy se rozhodne výrobu
uzavřít a propustí všechny
zaměstnance (najednou, případně
v několika vlnách). Nezaměstnanost
v okresu Vyškov prudce stoupne.

Varianta 1f
viz varianta 1g nebo 1b (záleží na
rozhodnutí majitele firmy)
Varianta 1h
Firma nevyrábí. Nezaměstnanost opět
poklesne (část pracovní síly absorbuje
trh práce), negativní dopad na
strukturu nezaměstnanosti - část
pracovní síly, zejména méně
kvalifikované, zůstane nezaměstnaná a
zhorší strukturu trhu práce ve prospěch
osob ohrožených na trhu práce.

Jedná se důležitý předpoklad. Pokud by ekonomická situace v zahraničních a domácí ekonomice stabilní
nebyla, ovlivnilo by to zásadním způsobem i EDP a trh práce v samotném okresu Vyškov, sousedních
okresech, případně i krajích. Pokud by došlo např. k současnému propouštění v EDP a (vlivem špatné
ekonomické situace) i u některého dalšího významného zaměstnavatele v okresu, případně kraji, mohou
být dopady na regionální trh práce podstatně dramatičtější.
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Tabulka č. 33 Scénář 2 Zásadní změna legislativy - přehled variant
strategie firmy

pragmatická

aktivní úspěšná

aktivní neúspěšná

likvidační

krátké období

Varianta 2a
Výrazné snížení výroby s velkým
snížením počtu zaměstnanců.
Nezaměstnanost v okresu Vyškov
zásadně vzroste (podle celkového
počtu propuštěných), struktura
nezaměstnaných se může zhoršit
(záleží na počtu propuštěných).

Varianta 2c
Stejný objem výroby, případně mírně
vyšší se stejným nebo mírně vyšším
počtem zaměstnanců (záleží na
očekávání firmy). Nezaměstnanost v
okrese Vyškov se nemění, případně se
mírně sníží.
Varianta 2e
viz varianta 2c

Varianta 2g
Výrazné snížení výroby s velkým
snížením počtu zaměstnanců.
Nezaměstnanost v okresu Vyškov
zásadně vzroste (podle celkového
počtu propuštěných).

dlouhé období
Varianta 2b
Snížený objem výroby z varianty 1a
přetrvává, firma nepropouští, ani
nepřibírá nové zaměstnance.
Nezaměstnanost v okresu Vyškov
poklesla, část propuštěné pracovní síly
trh práce absorboval. Část propuštěné
nekvalifikované pracovní síly zůstala
nezaměstnaná a změnila strukturu
nezaměstnaných ve prospěch
dlouhodobě nezaměstnaných.

Varianta 2d
Větší objem výroby, firma přibírá nové
zaměstnance, nezaměstnanost v
okresu Vyškov klesá (podle dosažených
úspěchů na zahraničních trzích).
Varianta 2f
viz varianta 2g nebo 2b (záleží na
rozhodnutí majitele firmy)
Varianta 2h
Firma nevyrábí. Nezaměstnanost opět
poklesne (část pracovní síly absorbuje
trh práce), negativní dopad na
strukturu nezaměstnanosti - část
pracovní síly, zejména méně
kvalifikované, zůstane nezaměstnaná a
zhorší strukturu trhu práce ve prospěch
osob ohrožených na trhu práce.

Definované varianty jsou tedy vymezeny:
a) rozsahem změn (scénáře 1 Mírná změna legislativy a 2 Zásadní změna legislativy),
b) časem (krátké a dlouhé období),
c) zvolenou strategií firmy.
Kombinace těchto tří základních faktorů pak ovlivní vytvoření 16 variant
s různými dopady, přičemž nás zajímají jednak dopady na zaměstnanost ve firmě EDP,
jednak dopady na (ne)zaměstnanost v okresu Vyškov (případně v Jihomoravském
kraji). Kromě míry nezaměstnanosti je však třeba sledovat i strukturu nezaměstnanosti
- zatímco míra nezaměstnanosti se může v některých variantách v krátkém období
přechodně zvýšit, v dlouhém období se opět sníží, nicméně s trvalým negativním
dopadem na strukturu nezaměstnaných. Jednotlivé varianty mohou mít stejné
dopady u obou scénářů, avšak v případě scénáře 2 se může jednat o opravdu
výrazné změny, pokud se týče nezaměstnanosti i struktury nezaměstnaných.
Při pragmatické strategii dojde u obou scénářů v krátkém období ke zvýšení
zaměstnanosti v okresu Vyškov (varianta 1a a 2a), přičemž ve variantě 1a budou podle
našeho předpokladu propuštěni zejména méně kvalifikovaní zaměstnanci (osoby
s nižším vzděláním a kratší praxí, případně absolventi), kteří tak negativně ovlivní
strukturu nezaměstnaných v okresu Vyškov ve prospěch osob hůře zaměstnatelných. U
varianty 2a bude při propouštění v menším rozsahu firma opět propouštět méně
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kvalifikovanou pracovní sílu jako u varianty 1a, v případě, že se bude jednat o
rozsáhlejší propouštění, bude muset EDP propustit i část kvalifikované pracovní síly.
V dlouhém období se u této strategie v případě obou scénářů trh práce s novou situací
srovná a část propuštěné pracovní síly absorbuje (varianta 1b a 2b). Trh práce v okrese
Vyškov je relativně stabilní a ukazatel Podíl nezaměstnaných osob je dlouhodobě pod
průměrem České republiky, není tedy důvod pochybovat, že trh práce v okresu (a
případně kraji, vezmeme-li v úvahu vyjížďku a dojížďku za prací) bude schopen
uvolněnou pracovní sílu absorbovat. Tím spíš, že v řadě profesí třídy CZ-ISCO 7
„Řemeslníci a opraváři“ a třídy CZ-ISCO 8 „Obsluha strojů a zařízení, montéři“
převyšuje poptávka po práci nabídku pracovní síly v okresu. V tomto směru je pro trh
práce v okresu Vyškov výhodou, že výrobní program EDP je široký a firma ve svých
dílnách (svařovna, brusírna, stolárna, čalounická dílna, kamenodílna) zaměstnává
mnoho kvalifikovaných dělníků rozličných profesí. Pokud by i jen část z nich byla
propuštěna, je pravděpodobné, že nebude mít problémy s hledáním dalšího uplatnění.
Určitým handicapem těchto propuštěných může být věk (neboť kvalifikace je dána i
délkou praxe, je tedy zřejmé, že kvalifikovaní se budou nacházet ve vyšších věkových
skupinách), ale v případě, že v těchto profesích je poptávka po práci vyšší než nabídka,
není důvod se domnívat, že tito propuštění budou mít problémy s hledáním zaměstnání.
Jiná situace se týká nekvalifikovaných pracovníků a absolventů bez praxe - zde je
možné, že minimálně část z nich zůstane nezaměstnaná i v dlouhém období a rozšíří tak
skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou pro trh práce zásadním problémem,
neboť opětovné umístění dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce je často nemožné
bez zásadní pomoci úřadu práce. Struktura nezaměstnaných v okresu Vyškov tak
dlouhodobě zůstane negativní.
Aktivní úspěšná strategie je pro firmu i pro region Vyškov nejpříznivější, a to
při obou scénářích (varianty 1c a 1d jsou totožné s variantami 2c a 2d). K žádnému
propouštění nedojde, naopak, firma bude expandovat a může přibírat další zaměstnance. Zde je však potřeba upozornit, že pronikání na zahraniční trhy je dlouhodobá
záležitost, která zvláště v tomto specifickém odvětví vyžaduje znalosti legislativy a
ekonomické situace cílové země, neboť na těchto znalostech je závislý úspěch. Přesměrování části produkce na jiné trhy není v tomto odvětví jednoduché (jiné nastavení
výherních hracích přístrojů, jiná kultura hraní atd.), což může majitele firmy odradit.
Aktivní neúspěšná strategie bude mít v krátkém období v obou scénářích (1e
a 2e) stejné dopady jako aktivní úspěšná strategie - viz varianta 1c a 2c. V dlouhém
období v tomto případě předpokládáme, že firma se buď smíří s nižším objemem výroby
a propustí část pracovní síly - pak budou dopady stejné jako u variant 1a (potažmo 1b)
a 2a (2b). Je ale možné, že se po neúspěchu v zahraničí majitel firmy rozhodne pro
likvidační strategii (viz níže).
Likvidační strategie je pro okres Vyškov nejméně příznivá. Zde je nutno uvést,
že představitelé firmy se v expertním rozhovoru vyjádřili,44 že i relativně malá změna
legislativy může znamenat úplné ukončení výroby a uzavření provozu. Důvodem je podle
nich skutečnost, že legislativa upravující podnikání v herním průmyslu se neustále
zpřísňuje a společnost je vůči hernímu průmyslu negativně naladěná, odvětví tedy
nenabízí žádný zásadní růst. Řešitelskému týmu se zdá realističtější, že firma bude ve
výrobě pokračovat, neboť tržby v České republice netvoří od roku 2012 ani 10 %
celkových tržeb, takže EDP není zásadně závislá na tuzemském trhu. Ačkoliv získat další
odbytiště v zahraničí není jednoduché (vzhledem k různé legislativě, různým typům a
různé úpravě výherních hracích přístrojů), zvolit v reakci na novou legislativu likvidační
strategii, není z tohoto pohledu ekonomické, zvlášť pokud je EDP členem skupiny
44
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NOVOMATIC Group, jejíž další členové sídlí a provozují aktivity v jiných zemích a mohou
firmě EDP při hledání nového odbytiště pomoci. Je ale třeba říct, že rozhodnutí o
ukončení výroby je zcela v kompetenci majitele (majitelů) firmy, takže nemůžeme tuto
variantu z našeho rozboru zcela vyloučit. Při likvidační strategii jsou opět dopady u
scénáře 1 a 2 totožné - v krátkém období dojde v okresu Vyškov k nárazovému zvýšení
nezaměstnanosti. I když je spíše pravděpodobné propouštění v několika vlnách, neboť
výrobu není možné ukončit ze dne na den, dopady na trh práce v okresu Vyškov budou
v krátkém období zásadní. V dlouhém období však část propuštěné pracovní síly trh
opět absorbuje (stejně jako u varianty 1b a 2b) - rychlost této absorpce je pochopitelně
dána poptávkou po pracovní síle v době, kdy firma EDP ukončí svou výrobu. Likvidace
firmy EDP se ale dlouhodobě opět projeví zejména ve struktuře nezaměstnaných kvalifikovaní zaměstnanci si novou práci najdou v okresu Vyškov díky příznivému stavu
trhu práce relativně rychle, méně kvalifikovaní (osoby s nižším vzděláním a kratší praxí,
případně absolventi) a kvalifikovaní starší pracovníci však mohou další uplatnění hledat
výrazně hůře a rozšířit řady dlouhodobě nezaměstnaných.

5.4.2 Další potenciální dopady zpřísňující legislativy upravující
podnikání v herním průmyslu na okres Vyškov
Přestože je tato případová studie primárně zaměřena na rozbor dopadů
zpřísňující legislativy upravující podnikání v herním průmyslu na zaměstnanost v EDP a
v okresu Vyškov, je zřejmé, že situace a vybraná strategie EDP, a to zejména
pragmatická, aktivní neúspěšná a likvidační, ovlivní i další sociálně-ekonomické aspekty
regionu. Mezi nejdůležitější lze zařadit:
a)

snížený odvod daně z příjmů právnických osob45 a dalších daní46 v případě, že firma
bude realizovat pragmatickou, aktivní neúspěšnou nebo likvidační strategii,

b)

snížený objem darů, kterými EDP podporuje region,

c)

rostoucí náklady na aktivní i pasivní politiku zaměstnanosti.

V prvé řadě je EDP poplatníkem daně z příjmů právnických osob.
Tabulka č. 34 Odvody EDP na dani z příjmů právnických osob
rok
výše DPPO v tis. Kč

2010
92 064

2011
33 204

2012
27 983

2013
85 554

2014
75 551

Zdroj: Výroční zprávy firmy EDP

45

Schéma rozpočtového určení daní pro roky 2013-2015 ukazuje schematická tabulka Ministerstva financí viz
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-kraje-a-obce/Schema_rozpoctoveho_urceni_dani_
2013-2015.pdf. Je zřejmé, že největší podíl daně z příjmů právnických osob připadne státnímu rozpočtu,
druhé v pořadí jsou obce (konkrétní příjem je závislý na výměře katastrálních území obce, prostém počtu
obyvatel v obci, násobků postupných přechodů a počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí.
Třetím příjemcem jsou veřejné rozpočty krajů, které však oproti státnímu rozpočtu a rozpočtům obcí
alokují nejmenší podíl.

46

Jedná se zejména o daň z nemovitosti, silniční daň atd. Vzhledem k tomu, že tyto daně nejsou závislé na
zisku společnosti, dále se jimi nezabýváme.
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Odvody EDP na dani z příjmů právnických osob ukazuje tabulka č. 34. Přestože
firma EDP nepatří mezi TOP 100 vybraných daňových subjektů, které uhradily nejvyšší
částky daně z příjmů právnických osob,47 není její odvod bezvýznamný, a v tomto
případě budou při nižším zisku EDP i nižší odvody na DPPO, což postihne jak státní, tak
krajské a obecní rozpočty.
Dalším nepříjemným důsledkem zejména pro region Vyškovsko může být i nižší
objem darů, které EDP poskytuje na různé projekty a aktivity v regionu.48 Dary jsou
dobrovolnou aktivitou a neexistuje na ně právní nárok, stejně tak si EDP může vybírat,
které aktivity a projekty podpoří. I tak lze ale oprávněně předpokládat, že v případě
nižších zisků se sníží i ochota managementu EDP tyto dary poskytovat.
Pokud EDP začne vlivem nepříznivé situace v odvětví propouštět, rozšíří se řady
nezaměstnaných v regionu a minimálně část propuštěných (přičemž konkrétní počet
bude záležet na zvolené strategii) bude registrována na úřadu práce jako nezaměstnaní.
Průměrné roční náklady na jednoho nezaměstnaného přitom činí 207 238 Kč,49 což bude
nákladem veřejných rozpočtů.

5.5 Shrnutí
Na základě dosavadního rozboru lze shrnout, že případná nová právní úprava
regulující podnikání v herním průmyslu bude mít vliv na zaměstnanost ve firmě
EDP, jakož i na okres Vyškov. Konkrétní dopady (počty nezaměstnaných) však
není možno kalkulovat, protože dosud neznáme konečnou podobu legislativy.
Vycházíme však s podobné situace, která ve firmě nastala v roce 2011 - vlivem nové
legislativy upravující podnikání v herním průmysl klesl počet zaměstnanců EDP meziročně o 96 pracovníků. Lze tedy očekávat, že i nová legislativa zpřísňující podnikání
v herním průmyslu přinese podobné výsledky - konkrétní výsledek samozřejmě závisí
na konečné verzi právní úpravy, která dosud není známa.
Představitelé firmy EDP logicky nejsou příznivci přísnější právní úpravy. Legislativa upravující podnikání v herním průmyslu se neustále zpřísňuje a další restriktivní
opatření znamenají pokles poptávky po výrobcích firmy EDP, což s sebou nese pokles
tržeb nejen ve firmě, ale i v celém holdingu EDP. Firma proto nevidí svou budoucnost
v tomto odvětví pozitivně a zvažuje i variantu úplného uzavření provozu. Toto
rozhodnutí je z pohledu řešitelského týmu poněkud emocionální, protože ekonomicky
pro toto řešení neexistuje důvod - firma naprostou většinu své produkce vyváží, takže
výpadek české poptávky může být v dlouhém období kompenzován poptávkou ze
47

Žebříček TOP 100 vybraných daňových subjektů seřazených sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně z
příjmů právnických osob zveřejňuje pravidelně Finanční správa (viz http://www.financnisprava.cz/cs/danea-pojistne/placeni-dani/ocenovani-poplatniku/2015/vybrane-pravnicke-osoby-seznam-top-100-6127).
Poplatník k nejnižším odvodem na DPPO zveřejněný v žebříčku (96. místo), Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., odvedl na DPPO v roce 2014 124 422 611 Kč,
tzn. o 48 871 611 Kč více než EDP.

48

V minulosti se jednalo např. o příspěvek na sportovní halu v Rousínově, speciální byty pro seniory
v Rousínově, autobusové nádraží v Rousínově, přístrojové vybavení nemocnice Vyškov atd. Viz propagační
materiál firmy EDP.

49

Viz JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana. Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho
nezaměstnaného (draft publikace). Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 22.6.2015.
Tento odhad je založen na předpokladu, že všichni nezaměstnaní jsou ihned a jednoduše zaměstnatelní a
že lze identifikovat kladný ekonomický přínos spojený s jejich zaměstnáním. Částka zahrnuje náklady na
aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti, sociální dávky, platby státu na pojistném na zdravotní pojištění,
nevybrané daně atd. Nezahrnuje vliv na důchodový systém a mimoekonomické důsledky nezaměstnanosti,
jakož ani administrativní náklady.
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zahraničních trhů. Není pochyb, že pronikání na další evropské a mimoevropské trhy je
náročné, nicméně firma může využít svého členství ve skupině NOVOMATIC Group a
svých dosavadních odbytišť. Zde je nutno zmínit, že produkce firmy EDP je bohužel silně
závislá i na zahraniční legislativě týkající se herního průmyslu, resp. legislativě v zemích,
kam své výrobky vyváží. Česká legislativa může firmě způsobit vážnou finanční újmu
(samozřejmě záleží na rozsahu případných dalších restrikcí v nové legislativě), avšak
vzhledem k velkému podílu vývozu na celkové produkci je firma EDP ohrožena zejména
zahraniční legislativou. V tomto směru by firma měla dlouhodobě diverzifikovat svou
produkci a vývoz tak, aby nebyla závislá pouze na několika odběratelích.
Konkrétní dopady na trh práce v okresu Vyškov (případně v Jihomoravském kraji)
se budou odvíjet od toho, jak majitel firmy rozhodne o její budoucnosti - zda se
s poklesem poptávky po své produkci smíří a bude dále vyrábět v menším objemu a
s menším počtem zaměstnanců (pragmatická strategie), zda se pokusí expandovat na
další zahraniční trhy (aktivní úspěšná a aktivní neúspěšná strategie) nebo zda výrobu
uzavře (likvidační strategie). Tato rozhodnutí o strategii mají různé dopady v krátkém
období (do 12 měsíců) a v dlouhém období (12 měsíců +). Protože, jak už bylo řečeno,
neznáme konečnou podobu nové legislativy, pracujeme se dvěma scénáři - scénář 1,
který zahrnuje mírnou změnu legislativy, a scénář 2, který zahrnuje zásadní změnu
legislativy.
Kombinací těchto jsme získali celkem 16 variant možného vývoje. Samozřejmě
nejvýhodnější pro firmu i pro region je aktivní úspěšná strategie, která předpokládá, že firma získá nová odbytiště v zahraničí. V tomto případě může v dlouhém
období dojít i k další expanzi firmy a ke zvýšení zaměstnanosti v regionu. Nová zpřísňující legislativa tak může firmě přinést i určitou výzvu v podobě diversifikace výrobního
portfolia, i když orientace na zahraniční trhy je zvláště v tomto odvětví riziková. Proto
jsme uvažovali i strategii aktivní neúspěšnou, kdy se firma pokusí získat další zahraniční
odbytiště, avšak bez úspěchu. Tato strategie pak nutně bude vyžadovat, aby majitel
zvolil jinou strategii - v tomto případě buď pragmatickou, nebo likvidační. Likvidační
strategie je pochopitelně pro EDP a pro okres Vyškov nejméně výhodnou nezaměstnanost by se v okresu Vyškov v krátkém období nárazově zvýšila. V dlouhém
období by mohla nezaměstnanost opět poklesnout, protože část uvolněné pracovní síly
absorbuje relativně funkční pracovní trh (za uvedeného předpokladu stabilní ekonomické
situace v zahraničí, České republice i okolních okresech), ovšem propuštění zaměstnanci, kteří náleží k některé ze skupin hledajících další uplatnění obtížně, mohou výrazně
zhoršit strukturu nezaměstnaných ve prospěch těchto problematických skupin.
Pragmatická strategie tak zůstává „na půli cesty“ mezi aktivní úspěšnou strategií
a likvidační strategií. Její dopady na míru nezaměstnanosti nebudou tak výrazné jako
v případě likvidační strategie, a to ani v krátkém, ani v dlouhém období, neboť počet
propuštěných zaměstnanců bude v každém případě nižší než při likvidační strategii.
V dlouhém období se nezaměstnanost v okresu Vyškov opět o něco sníží (opět za
předpokladu stabilní ekonomické situace), nicméně nepříznivá struktura nezaměstnaných ve prospěch problémových skupin přetrvá, neboť méně kvalifikovaní a starší
kvalifikovaní propuštění budou další uplatnění shánět hůře.
Shrneme-li, zpřísňující legislativa bude mít negativní dopad na trh práce
v okrese Vyškov, nicméně rozsah (resp. počet propouštěných) bude záležet
jednak na definitivní verzi přijaté legislativy, jednak na rozhodnutí majitele
firmy. Důsledkem nebude jen růst počtu nezaměstnaných v okrese - ten podle
řešitelského týmu nebude nijak dramatický (s výjimkou varianty úplného
ukončení výroby) a trh práce v okrese za stávající relativně příznivé
ekonomické situace uvolněné pracovní síly časem „vstřebá“, neboť propuštění
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pracovníci svou kvalifikací odpovídají do značné míry potřebám poptávky po
pracovní síle v regionu. Zcela zásadní však může být dopad na strukturu
nezaměstnaných - zejména tzv. problémové skupiny, tzn. nekvalifikovaní,
absolventi a pracovníci starší 50 let, hledají další pracovní uplatnění obtížně a
mohou tak rozšířit řady dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž aktivizace a
znovuumístění na trh práce je nesmírně obtížné. Situaci také může
zkomplikovat nepříznivý ekonomický vývoj u některého z dalších velkých
zaměstnavatelů v okresu, příp. sousedních okresech či v kraji - v takovém
případě by současné propouštění i u jiných zaměstnavatelů situaci v regionu
výrazně zhoršilo.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Popis použitých datových a informačních zdrojů
Pro zpracování publikace oboru CZ-NACE 92 i oboru CZ-NACE 32.40 byly
využity jak veřejné, neplacené informační zdroje tak i placené informační zdroje a
služby.
a) Základní zdroj informací o herním průmyslu představují data odboru 34 Státní dozor nadsázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR.
Jedná se o tyto soubory informací:
• Evidence
„Informativní
přehled
povolených
zařízení,
stav
ke
dni
28.2.2015.xls“,50 jež zahrnuje 56 904 povolených herních přístrojů v celé ČR
k výše uvedenému datu.
• Evidence „Přehled výherních hracích přístrojů povolených obcemi pro rok 2014
- stav k 31.12.2014.xls“ naproti tomu obsahuje údaje o počtu povolených
12 136 herních přístrojů v 1 512 obcích ČR. Tyto informace MF ČR získalo na
základě svého oficiálního požadavku od Magistrátu hl. m. Prahy a jednotlivých
krajských úřadů, jež s tímto požadavkem oslovily obce a města na svém území
(tj. od obecních úřadů a úřadů městských částí velkých měst).
Poznámka: Tento zdroj je k dispozici pouze 1 x ročně cca v únoru následujícího
roku a je na vyžádání, není veřejně přístupný na stránkách MF ČR.
• Dva přehledy s počty a lokalitami kasin povolených MF ČR k 28.2.2015:
°

Soubor 541 kasin v ČR povolených MF ČR k 28.2.2015 (bez ohledu na to,
zda došlo či nedošlo k zahájení provozu „živé hry“)

°

Soubor 181 kasin k 28. 2. 2015, u nichž byl zahájeno provozování „živé
hry“, resp. kdy provozovna získala statut kasina.

b) Dalším zdrojem informací byla databáze firmy BISNODE ČR, jež byla sestavena
na zakázku řešitelského týmu. Obsahuje JEDNAK 137 aktivních provozovatelů
heren a kasin v oboru CZ-NACE 92 a JEDNAK 11 firem z oboru 32.40 „Výroba her
a hraček“.
Databáze ve dvou oddělených souborech MS Excel obsahuje následující údaje:
•

základní údaje o firmě vč. sídla firmy dle OR a IČO,

•

kontaktní údaje, jména manažerů, webové stránky,

•

kategorie počtu zaměstnanců dle ARES,

•

veřejně dostupné informace o počtech zaměstnanců v letech 2011-2013,51

50

K tomu je na stránkách MF ČR tento popis: „Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými
hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České
republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 28.2.2015 a celkový
počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu
evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 56 904 kusů“.

51

Tento údaj byl v případě provozovatelů heren a kasin získán u 84 ze 137 firem za r. 2013 a u 10 z 11
výrobců herních přístrojů.
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•

vývoj osobních nákladů na personál firem v letech 2011-2013,

•

výši výkonů / tržeb celkem za poslední tři dostupné roky (2011-2013),52

•

hlavní a vedlejší činnosti dle číselníku CZ-NACE, informace o typu podnikání
(výrobce výherních zařízení, provozovatel heren a kasin, příp. distributor
výherních zařízení),

•

provozovny a počet povolených THP,

•

poměr počtu zaměstnanců na 1 THP,

•

zda existuje ve Veřejném rejstříku MSp ČR ve Sbírce listin výroční zpráva nebo
nikoliv.

c) Český statistický úřad - statistiky z oblasti výroby herních přístrojů (podobor
CZ-NACE 32.40) a služeb (kulturní a zábavní činnosti v rámci CZ-NACE 92)
zpracované na základě výkazů P 05-01, dále údaje o počtu a struktuře obyvatel
obcí.
d) MPSV (statistika nezaměstnanosti k 31.3. a k 30.9.2015, přehled 606 sociálně
vyloučených lokalit z výzkumu firmy GAC s. r.o.),
e) MF ČR - informační systém ARES na http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
f) Ministerstvo spravedlnosti ČR - portál www.justice.cz: zápisy ve Veřejném
(dříve Obchodním) rejstříku + firemní dokumenty uložené ve Sbírce listin (účetní
závěrky a výroční zprávy firem),
g) internetové stránky informačních portálů (monitoring tisku): www.idnes.cz,
www.novinky.cz, www.parlamentnilisty.cz, www.ceskenoviny.cz, www.ihned.cz
h) CRIF-Czech Credit Bureau, s. r. o. (vybrané údaje o příjmech obcí, jejich
zadluženosti za 6253 obcí ČR a o příjmech obcí z povolených VHP a loterií),
i)

společnost OK systém, s. r. o. (vyplacené dávky v hmotné nouzi dle obcí dle
počtů příjemců a finančního vyjádření),

j)

expertní rozhovory (představitelé firem působících v oboru, odborníci na herní
průmysl atd., viz přehled níže pod bodem n),

k) internetové stránky provozovatelů (několik desítek) a výrobců herních
zařízení (11 výrobců),
l)

internetové stránky asociací herního průmyslu, iniciativy Loterie bez hazardu,

m) informace o firmách a provozovnách na internetových stránkách www.daty.cz,
www.merk.cz, www.kurzy.cz, www.firmo.cz, www.ruleta.cz aj.
a v neposlední řadě i:
n) Rozhovory s představiteli herního průmyslu a pracovníky Národního
monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR (NMS):

52
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°

Dne 15. dubna 2015 proběhla schůzka s pracovníky NMS MUDr. Viktorem
Mravčíkem, Ph.D. (vedoucí střediska), Mgr. Zuzanou Tion Leštinovou, Barborou
Drbohlavovou a Zdenkem Rousem + konzultace s p. Z. Rousem a Mgr. Z.
Leštinovou dne 14.10.2015.

°

Dále dne 28.4. se pracovníci řešitelského týmu setkali s p. Františkem Trantinou,
bývalým marketingovým ředitelem společnosti Tipsportu, a. s., který zná
důvěrně herní prostředí a praxi firem. Poskytl nám údaje o zrušených (73) a
stávajících hernách (29) v MČ Praha 2.

Tento údaj byl získán u 105 ze 137 firem za r. 2013.

°

°

18.8. proběhla schůzka s představiteli výrobní firmy European Data Project, s. r.
o. v Komořanech - s pp. Aloisem Slezáčkem, ředitelem firmy a JUDr. Martinem
Dobčákem, vedoucím controllingu.

Dne 25.8.2015 se uskutečnila schůzka se třemi představiteli firem Synot W, a.s.
pp. Rolandem Andryskem (International Sales Director) + Milan Jirsák (výroba
herních přístrojů) a s p. Petrem Mikoškou (výkonný ředitel a místopředseda
představenstva Synottip, a. s).

Ze všech schůzek byl pořízen zápis a získané poznatky zapracovány do zprávy.
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Příloha č. 2
Tabulky
Tabulka A - Největší provozovatelé sázkových her a loterií dle počtu
zaměstnanců

43003575

Praha 1

počet zam.
2013
918

TIPSPORT, a.s.

18600824

Beroun

788

ADMIRAL GLOBAL BETTING, a.s.

26232375

Komořany, okr. Vyškov

519

4

Paradise Casino Admiral, a.s.

25336991

Komořany, okr. Vyškov

500

5

SLOT Group, a.s.

62741560

Karlovy Vary

6

28178815

Beroun

64358267

Česká Kubice

8

CHANCE, a.s.
Trans World Hotels & Entertainment,
a.s.
SAZKA, a.s.

26493993

Praha 9

9

pořadí

jméno firmy

1

FORTUNA GAME, a.s.

2
3

7

IČ

sídlo

483
446 *
413
300 *

BANCO-CASINO, a.s.

26446197

Praha 1

231

10

BONVER WIN, a.s.

25899651

Ostrava

200-249

11

Merkur Casino, a. s.

27151506

Praha 7

219

12

Wekosa, a. s.

60197153

Praha 6

212

13

NET and GAMES, a.s.

28330633

Brno

195

14

Tipsport.net, a. s.

28471008

Beroun

15

ENDL + K, a.s.

26805600

Olomouc

193
172 **

16

SYNOT TIP, a.s.

26301091

Uherské Hradiště

17

Play Games, a. s.

24773255

Praha 8

155

18

Euro Queen, a. s.

27625231

Praha 8

150

19

Centrum Babylon, a. s.

25022962

Liberec

126

20

APEX gaming EUROPE, a.s.

47252481

Praha 1

124

21

MASOX, a. s.

28373154

Praha 1

119

22

King´s Casino, a. s.

26333373

Ostrava-Poruba

118

23

VIP Club, a. s.

45275530

Praha 1

104

24

CEC Praha, a.s.

25673394

Praha 8

97

25

Czech Casinos, a. s.

00661988

Praha 1

90

26

Casino Kartáč Group, a. s.

25899848

Ostrava

86

27

25360892

Rozvadov

80

25227246

Plzeň

74

29

KIMEX CASINO, a.s.
GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY
holding
W.G.G., a.s.

29120764

Praha 5

70

30

Viva Casino, a.s.

25766333

Praha 1

28

CELKEM TOP 30 provozovatelů

165 *

68
7 415

Zdroj: BISNODE ČR, Veřejný rejstřík Msp ČR, internetové stránky firem ad. internetové zdroje.
*) údaj r. 2014
**) údaj r. 2012
Poznámka: Společnost Synot Tip, a. s. vykazuje 165 zaměstnanců a k 31.12. měla povolení na 4 663
herních přístrojů. Synot Tip provozuje na území celé ČR cca 1000 sázkových kanceláří, avšak personál
sázkových kanceláři není v zaměstnaneckém poměru u této společnosti. Synot Tip si tyto kanceláře
pronajímá a vybavuje je svými terminály.
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Tabulka B - Největší provozovatelé sázkových her a loterií v ČR podle počtu
licencí na herní přístroje k 31.12.2014
provozovatel

počet licencí
na herní přístroje 2014
(stav k 31.12.2014)
5 513

1

SYNOT TIP, a.s.

2

SLOT Group, a.s.

5 253

3

BONVER WIN, a.s.

4 925

4

ADMIRAL GLOBAL BETTING, a.s.

3 626

5

AUTO GAMES, a.s.

3 492

6

multigate, a.s.

2 955

7

Victoria-Tip, a.s.

2 874

8

NET and GAMES, a.s.

2 855

9

HELVET GROUP, a.s.

2 307

10

VIKTORIAPLAY, a.s.

1 864

11

ENDL + K, a.s.

1 768

12

GAPA GROUP, a.s.

1 667

13

CAMPA - NET, a.s.

1 432

14

Play games, a.s.

1 395

15

TIPGAMES, a.s.

1 336

16

MERKUR CASINO, a.s.

1 228

17

APEX gaming EUROPE, a.s.

18

MASOX, a.s.

942

19

KIMEX CASINO, a.s.

898

20

Lucky Money, a.s.

852

21

King's casino, a.s.

846

22

MOD PLAY, a.s.

797

23

3E PROJEKT, a.s.

789

24

GAMINE GROUP, a.s.

783

25

AGH VLT, a.s.

702

26

WEKOSA, a.s.

681

27

AZ-TECHNIKA, a.s.

586

28

Trans World Hotels & Entertainment, a.s.

525

29

Štístko, a.s.

505

30

SPORT GAMES WIN, a.s.

351

31

Paradise Casino Admiral, a.s.

315

32

PROFI GRUP CZ, a.s.

248

33

W.G.G., a.s.

247

34

INGO Casino, a.s.

208

35

Euro Queen, a.s.

189

36

CASINO KARTÁČ Group, a.s.

189

37

BANCO-CASINO, a.s.

178

38

BRILLIANT HAPPY DAY, a.s., HAPPY DAY holding

149

39

EVOL, a. s.

138

40

FORBES Casino, a.s.

125

41

CEC Praha, a.s.

106

42

R&P, a.s.

91

43

MANAMA CZ, a. s.

84

44

Czech Casinos, a.s.

77

45

GOLD HAPPY DAY, a.s., Happy Day holding

68

46

Petr Masojídek, a.s.

63

9 62
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pokračování tabulky
provozovatel
47

počet licencí
na herní přístroje 2014
(stav k 31.12.2014)

ALEKS CZ, a.s.

57

48

BENTOM CZ, a. s.

57

49

VIP CLUB, a.s.

54

50

Viva Casino, a.s.

48

51

INCRA, a.s.

46

52

POWER, a.s.

38

53

MARINER plus, a.s.

37

54

MILLENIUM GAMING & DEVELOPMENTS, a.s.

34

55

SPORT GAMES, a. s.

30

56

PRAGUE BOWL, a.s.

7

57

SKOKY, a.s.

5

58

ERIKA, a.s.

3

59

Rebuy Stars, a.s.

3

60

Stardust electronic, a.s.

2

61

EMVA, a. s.

1

62

LEVEL group, a.s.

1

63

LIVE TIP, a. s.

1

CELKEM
Zdroj: MF ČR (2015), vlastní zpracování
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57 608

Tabulka C - Přehled asociací v herním průmyslu a jejich členů
název
asociace

adresa

Unie
herního
průmyslu
ČR (UHP
ČR)

Celetná 38,
Praha 1

Sdružení
provozovatelů
centrálních
loterních
systémů
(SPELOS)

Revoluční
1200/16
Praha 1

Asociace
provozovatelů
kurzových
sázek
(APKURS)

Florentinum,
Na Florenci
2116/15,
Praha 1

UNASO
Sdružení
zábavního
průmyslu
Česká
komora
loterního
průmyslu

Asociace
společností
provozujících casina
v ČR

Vodňanská
226,
Praha 9

Tlumačovská
1237/32,
Praha 5

Maltézské
náměstí
537/4
Národní 17
Praha 1

www
stránky

představitel,
funkce

poč.
členů

jména členů
EL RANCHO, a.s.
(SLOT GAME), Auto
Games, a. s.,
European Data Project,
s.r.o. , Forbes Game,
a.s. , NET and GAMES,
a.s., Wekosa, a. s.
AGH, a.s.
Banco Casino, a. s.
BONVER WIN, a.s.
ENDL + K, a.s.
GAPA GROUP a.s.
Helvet Group a.s.
Lucky Money, a.s.
MERKUR CASINO a.s.
R&P a.s.
Rebuy Stars, a.s.
SPORT GAMES WIN
a.s.
SYNOT TIP, a.s.
TIPGAMES, a.s.

telefon
e-mail

andrej.cirtek
@
pppartners.cz

Mgr. Andrej
Čírtek,
sekretář
a mluvčí

6

Ing. Petr
Vrzáň,
prezident

13

http://www.a
pkurs.cz

PhDr. Marek
Herman,
výkonný
ředitel

3

CHANCE, a. s.,
FORTUNA sázková
kancelář, a.s.,
Tipsport, a.s.

www.unaso.
info

Zdeněk
Barták,
pověřený
prezident

2

Asociace distributorů
hracích přístrojů,
Sdružení
moravskoslezských
firem provozujících
zábavní techniku

www.202.cz

JUDr. Ivo
Kasal,
prezident

neuve
-deno

nenalezeno

602 363 153
sandbach@co
mp.cz

6

American Chance
Casinos, a.s.
Amro, a.s.
Casino Millennium, a.s.
Czech Casinos, a. s.
Paradise Casino
Admirál, a.s.
VIP Club, a.s.

t.kment@acc.
cz
602 540 069
Ing. Vít
Kurfürst
kurfurst@cze
chpr.cz
602 321 333

www.uhpcr.cz
www.slotmar
ket.cz

www.spelos.
com

www.asociace
casin.cz

Ing. Tomáš
Kment,
prezident

225 113 361

724 834 375
spelos@spelo
s. com

info@apkurs.
cz
724 661 917

602 286 204
unaso1@
volny.cz

Zdroj: asociace a jejich internetové stránky
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Tabulka D - Počet VHP povolených obcemi v okresech (k 31.12.2014)

Benešov

230

1,9

počet VHP
na 10 000 obyvatel
23,8

Beroun

193

1,6

21,6

65

0,5

6,0

Brno

174

1,4

2,9

Bruntál

113

0,9

11,9

Břeclav

107

0,9

9,3

Česká Lípa

338

2,8

32,9

České Budějovice

136

1,1

7,2

83

0,7

13,6

Děčín

290

2,4

22,0

Domažlice

103

0,8

16,9

56

0,5

2,6

Havlíčkův Brod

159

1,3

16,8

Hodonín

175

1,4

11,3

Hradec Králové

277

2,3

17,0

77

0,6

8,4

121

1,0

9,7

77

0,6

7,4

161

1,3

17,9

Jeseník

37

0,3

9,3

Jičín

67

0,6

8,4

Jihlava

37

0,3

3,3

okres

Blansko

Český Krumlov

Frýdek-Místek

Cheb
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad Nisou

Jindřichův Hradec

počet VHP

podíl v %

94

0,8

10,2

Karlovy Vary

118

1,0

10,1

Karviná

308

2,5

12,0

Kladno

333

2,7

20,6

20

0,2

2,3

Kolín

234

1,9

23,8

Kroměříž

136

1,1

12,8

Kutná Hora

103

0,8

13,9

Liberec

401

3,3

23,3

Litoměřice

272

2,2

22,9

Klatovy

Louny

74

0,6

8,6

Mělník

281

2,3

26,8

Mladá Boleslav

257

2,1

20,4

Most

131

1,1

11,5

Náchod

87

0,7

7,8

Nový Jičín

53

0,4

3,5

Nymburk

161

1,3

16,7

Olomouc

122

1,0

5,2

Opava

123

1,0

7,0

Ostrava-město

410

3,4

12,6

Pardubice

191

1,6

11,3

Pelhřimov

117

1,0

16,2

Písek

66

0,5

9,3

Plzeň-město

540

4,5

16,5

Praha

935

7,7

7,4
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pokračování tabulky

Praha-východ

335

2,8

počet VHP
na 10 000 obyvatel
20,4

Praha-západ

174

1,4

13,0

Prachatice

74

0,6

14,6

Prostějov

97

0,8

8,9

Přerov

76

0,6

5,8

162

1,3

14,2

Rakovník

40

0,3

7,2

Rokycany

20

0,2

4,2

Rychnov nad Kněžnou

27

0,2

3,4

Semily

107

0,9

14,4

Sokolov

207

1,7

22,9

Strakonice

146

1,2

20,7

Svitavy

58

0,5

5,6

Šumperk

81

0,7

6,6

Tábor

165

1,4

16,1

Tachov

109

0,9

20,6

Teplice

354

2,9

27,5

Trutnov

287

2,4

24,0

86

0,7

7,7

Uherské Hradiště

82

0,7

5,7

Ústí nad Labem

268

2,2

22,4

26

0,2

1,9

105

0,9

7,3

63

0,5

7,0

Zlín

168

1,4

8,8

Znojmo

134

1,1

11,8

42

0,3

3,5

12 136

100,0

11,5

okres

Příbram

Třebíč

Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov

Žďár nad Sázavou
celkem ČR

počet VHP

podíl v %
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Tabulka E - Počet kasin obou kategorií podle krajů
počet kasin k 28.2. 2015
povolených MF (bez
ohledu, zda došlo či
nedošlo k zahájení
provozu „živé hry“)
151

počet kasin k 28.2.2015,
u nichž byl zahájeno
provozování „ živé hry“,
resp. kdy provozovna
získala statut kasina
79

89

21

23,6

Jihomoravský

58

19

32,8

Ústecký

52

10

19,2

Plzeňský

51

5

9,8

Středočeský

34

13

38,2

Olomoucký

24

4

16,7

Karlovarský

22

10

45,5

Zlínský

14

1

7,1

Liberecký

13

4

30,8

Pardubický

12

4

33,3

Jihočeský

kraj

Hl. m. Praha
Moravskoslezský

podíl živých kasin (%)

52,3

11

9

81,8

Královéhradecký

9

2

22,2

Vysočina

1

0

0,0

CELKEM

541

181

33,5

Zdroj: MF ČR (2015), vlastní zpracování
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Tabulka F - Významní výrobci herních přístrojů v ČR
firma

IČ

sídlo dle OR

www

počet zam.
(rok)

61063517

Komořany
u Rousínova
č. 146

www.edpsro.cz

1 122
(2015)

Synot W, a. s.

25548832

Jaktáře 1475,
Uherské
Hradiště

www.synot.eu

102 (2015)

e-gaming s. r. o.

27668355

Revoluční
1028/8,
Praha 1

www.e-gaming.cz

10-19
(2013)

27741362

Brno,
Kaštanová 64

27692906

Brno,
Kaštanová 64

EUROPEAN DATA
PROJECT,
s. r. o.53

C.S.G. Software
Group Limited organizační
složka
Soft and IT, a.s.
(dříve INTACTO
GAMES, a.s.)

Auto Games Plus,
25544608
a. s.

I N C O M E,
s. r. o.

49815270

APEX Pro
Gaming, s. r. o

24201294

Sport Games
Win, a. s.

27381081

Krijcos CS, a. s.

49824210

Aimex Leisure,
s. r. o

63989794

V potočkách
1020/6
Praha 4Modřany
Mukařovského
1985/5,
Praha 5Stodůlky
Praha 1,
Václavské
nám. 808/66
Náhorní 102,
Zdiby
Všenory,
Květoslava
Mašity 409
Praha 9,
Slévačská
497/7

www.kajot.cz

100-199

http://www.kajot.cz/
o-spolecnosti/
neuvedeno
kontakty/

poznámka
jediný výrobce v rámci
rakouské Novomatic
Group of Companies,
výrobní závody
Rousínov a Komořany
součást holdingu
SYNOT
Uh. Hradiště
Výroba a servis:
Pavlovická 2a, 779 00
Olomouc
Firma má pobočky na
Slovensku,
v Rumunsku
a Španělsku
Propojena s firmou
Soft and IT, a. s.
provozující Kajot
Technology Center
Výrobní provozovna
v Uherském Brodě,
Za Olšávkou 365

www.autogames.cz

méně než
50

www.income.cz

10-19

http://www.apexgaming.com/

56 (2013)

Výrobní provozovna
v Českých
Budějovicích

Viz odkaz

59 (2014)

člen skupiny firem
Sport Games

www.krijcos.cz

100-199

http://aimexleisure.sluzby.cz/

20-25

provozovna v Branické
ul. 36, Praha 4

Zdroj: Veřejný rejstřík MSp ČR, internetové stránky firem

53

Firma European Data Project, s. r. o. jakožto dominantní výrobce v ČR je podrobně pojednána v části
zprávy „Případová studie Zpřísňování legislativy regulující herní průmysl v České republice a jeho dopad
na zaměstnanost ve firmě European Data Project, s. r. o. a v regionu Vyškov
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Příloha č. 3
Popis webové aplikace Dopady případného útlumu
komplexu herního průmyslu na zaměstnanost
(http://vhp.seal.cz)
Technický popis aplikace
Webová aplikace byla vytvořená za podpory MPSV v rámci projektu „Dopady
případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost“ ve spolupráci
VÚPSV, v. v. i. a firmy SEAL s. r. o. Aplikace prezentuje vybrané ukazatele zobrazující
rozmístění herních přístrojů a jejich obslužného personálu, příjmy obcí z povolených
herních přístrojů a současně i některé sociální ukazatele ve formě kartogramů a
přehledových tabulek pro obce, okresy a kraje. Použité údaje pocházejí z
administrativních dat MF ČR, MPSV, ČSÚ, firem OK systém a CRIF a jiných veřejně
dostupných zdrojů.
Aplikace využívá SQL databázi, v níž jsou uložena prezentovaná data. Pro
vykreslování kartogramů je využito API rozhraní Google Maps. Číselníky obcí, okresů a
krajů jsou převzaty z Českého statistického úřadu a odpovídají stavu k 1.1.2013 (od
té doby nedošlo ke změnám). Hranice územních celků jsou převzaty z Registru
územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) ČÚZK. Jejich platnost je k 1.1.2015.
Pro běh aplikace je potřeba pouze webový prohlížeč (testováno s Internet
Explorer 11, Mozilla Firefox, Google Chrome). Je doporučen monitor s rozlišením
vyšším než 1024*768 bodů.
Aplikace je aktuálně dostupná pouze autorizovaným uživatelům, kteří získali
přístupové údaje od pracovníků VÚPSV.

Ovládání aplikace
Hlavní nabídka aplikace je dostupná po kliknutí na tlačítko Menu v pravém
horním rohu každé stránky aplikace, odsud je dostupné zobrazení popisu aplikace,
vstup do mapové části a zobrazení sumačních datových tabulek. Po přihlášení
automaticky naskočí stránka s mapovou částí aplikace.
U mapy v levém menu vyberte ukazatel, který chcete zobrazit. V horním
okénku zvolte území - je možné zobrazit celou ČR po krajích nebo po okresech (stačí
kliknout na tlačítko "Kraje" resp. "Okresy"), vybraný kraj v členění po okresech
(výběrem kraje z výklopného menu), nebo obce vybraného okresu (kliknout na
tlačítko Okresy a vybrat okres z výklopného menu).
Pokud hledáte konkrétní obec, klikněte na tlačítko Obce a v okénku, které se
zobrazí, zadejte počáteční písmena názvu obce. Zobrazí se seznam odpovídajících obcí
s vyznačením příslušnosti k okresu, z něj jednu obec vyberte. Zobrazí se v kontextu
okresu s barevným zvýrazněním.
Mapka se ovládá stejně jako Google Maps - mapkou lze posouvat, přibližovat/
oddalovat, přepnout podklad na satelitní snímky (nedoporučujeme). Po najetí myší
nad mapku se zobrazují názvy územních celků a hodnoty ukazatelů. Po kliknutí levým
tlačítkem se pod mapou ukážou hodnoty všech 14 ukazatelů pro vybrané území (kraje
a okresy v sumacích, obce v příslušných hodnotách).
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Ke každému kartogramu je možné zobrazit legendu a popis ukazatele kliknutím na odkaz "Legenda" pod mapkou. Tamtéž je dostupná funkce "Velká mapa",
která zobrazí kartogram přes celou dostupnou obrazovku (doporučujeme použít ještě
funkci prohlížeče Fullscreen - F11). Odkaz „Zobrazit data“ zobrazí pod mapkou
hodnoty aktuálního ukazatele pro vybrané území v tabulkovém uspořádání.
V sumačních tabulkách (sumace dle okresů a dle krajů) a v přehledu počtu VHP
v obcích je možné využít třídění podle vybraného sloupce - tabulky se přetřídí po
kliknutí na záhlaví sloupce, na druhé kliknutí se změní směr třídění. V tabulce Vývoj
počtu VHP lze zobrazit data jen za vybraný okres. Pokud hledáte údaje pro konkrétní
obce, je lepší zobrazovat jejich detailní údaje po vyhledání v mapě.

Interpretace intervalů v kartogramech (Popis použitých dat a
ukazatelů)
Pro správnou interpretaci kartogramů je třeba pochopit, jakým způsobem jsou
generovány:
Intervaly pro jednotlivé ukazatele jsou pevně dané (expertně určené) a
zobrazují se v legendě spolu s vyznačením barevného odstínu. Území (obec, okres,
kraj) se přiřadí do intervalu tehdy, když jeho hodnota pro vybraný ukazatel je větší
nebo rovna dolní mezi intervalu a menší než horní mez intervalu. Pouze pokud je
doplněn samostatný interval pro hodnotu 0, je první dolní mez posuzována jako "větší
než".
U vybraných ukazatelů (tam, kde jsou použity absolutní, ne poměrové
hodnoty) se liší intervaly pro obce, okresy a kraje.

Kartogramy a přehled použitých ukazatelů
Ve webové aplikaci jsou prezentovány pro všechny obce (6 253), 77 okresů
(tzn. včetně hl. m. Prahy jako celku) a 14 krajů vybrané ukazatele, vztahujících se
k předmětu zkoumání. Níže je na příkladu okresu Vyškov uveden přehled 14 ukazatelů
získaných pro tento region:
okres Vyškov (14)
ukazatel

hodnota

počet obyvatel k 1.1.

90 460

počet obyvatel ve věku 18 a více let

74 121

počet obyvatel - muži ve věku 18 a více let

36 398

celkový počet technických herních zařízení

504

počet THP povolených MF ČR k 28.2.2015

443

počet VHP povolených obcí k 31.12.2014
míra nezaměstnanosti (%)
podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání (%)
podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel starších 18 let (%)
počet obyvatel na 1 herní přístroj
příjem obce z povolených VHP a loterií (průměr za r. 2011-2014, údaj v tis. Kč)
podíl příjmů z VHP a loterií na celkových příjmech (%)
podíl příjemců dávek HN na celkovém počtu obyvatel (%)
odhad počtu zaměstnanců v oboru CZ-NACE 92

61
4,4
37,1
1,5
109,7
55 134,9
3,5
1,2
99,4
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Všechny výše uvedené ukazatele je možno součtovat na úrovní okresů a krajů
- viz volby „Sumace za okresy“ a „Sumace za kraje“ v MENU.
Kromě toho jsou na tomto webu k dispozici tabulky „Vývoj počtu technických
herních zařízení (THP) v letech 2012-2014“ jež ukazující vývoj počtů povolených
herních zařízení v jednotlivých obcích.
Ze všech shromážděných ukazatelů bylo vybráno osm poměrových
ukazatelů, jež byly ztvárněny v podobě kartogramů, jež dovolují porovnat údaje
z pohledu obcí určitého okresu, dále též porovnat okresy a kraje mezi sebou. Jedná se
o následující ukazatele:
• Odhad počtu zaměstnanců v oboru CZ-NACE 92 (2014)
• Míra nezaměstnanosti (%) (2015)
• Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání (%) (2015)
• Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel starších
18 let (%) (2015)
• Počet obyvatel na 1 herní přístroj (2015)
• Příjem obce z povolených VHP a loterií (průměr za r. 2011-2014, údaj v tis.
Kč) (2014)
• Podíl příjmů z VHP a loterií na celkových příjmech (%) 2014
• Podíl příjemců dávek HN na celkovém počtu obyvatel (%) (2015)
Popis použitých ukazatelů ve webové aplikaci:
název ukazatele
počet obyvatel
počet obyvatel ve věku 18
a více let
počet obyvatel - mužů ve
věku 18 a více let
celkový počet technických
herních zařízení
počet THP povolených MF
ČR k 28. 2. 2015
počet VHP povolených
obcí k 31.12.2014

míra nezaměstnanosti (v %)

podíl dlouhodobě
nezaměstnaných na
celkovém počtu uchazečů o
zaměstnání (%)

92

popis ukazatele (konstrukce ukazatele)
absolutní hodnota
jedná se o počty obyvatel obce/okresu/kraje se
stavem k 1.1.2015

zdroj informací
ČSÚ

absolutní hodnota

ČSÚ

absolutní hodnota

ČSÚ

absolutní hodnota (součet)

MF ČR, odbor 34 Státní dozor nad
sázkovými hrami
a loteriemi

absolutní hodnota

MF ČR, odbor 34

absolutní hodnota

obce pro MF ČR odbor 34

poměrový ukazatel
(Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
(UoZDOS) DĚLENO počtem obyvatel obce, okresu,
kraje ve věku 18-64 let) *100
údaje jsou k dispozici k 31. 3. 2015 a k 30.9.2015
3bodová barevná škála:
0 - 5,0 %
5,1 - 9,0 %
9 a více %
poměrový ukazatel
(počet uchazečů o zaměstnání (UoZ) nad 12měsíců
DĚLENO počtem UOZ celkem) * 100
4bodová škála:
0 % (bílá barva pro obce, kde nejsou žádní
dlouhodobě nezaměstnaní)
0-30 %
31-50 %
50 a více %

MPSV

MPSV

pokračování tabulky
název ukazatele

podíl dlouhodobě
nezaměstnaných na
celkovém počtu obyvatel
starších 18 let (%)

počet obyvatel na 1 herní
přístroj

příjem obce z povolených
VHP a loterií (průměr za r.
2011-2014, údaj v tis. Kč)

popis ukazatele (konstrukce ukazatele)
poměrový ukazatel
počet uchazečů o zaměstnání (UoZ) nad 12 měsíců
DĚLENÝ
počtem obyvatel obce, okresu, kraje ve věku 18+
k 1.1.2015)
4bodová škála:
0 % (bílá barva pro obce, kde nejsou žádné
případy dlouhodobě nezaměstnaných)
0-2%
2-4%
4 a více %
poměrový ukazatel
počet obyvatel obce, okresu, kraje
k 1.1.2015 DĚLENÝ
součtem počtu THP povolených MF ČR
k 28.2.2015 a počtu VHP povolených obcemi
k 31.12.2014
6bodová barevná škála:
0 (bílá barva pro obce, kde nejsou žádné herní
přístroje - jde o cca 3/4 obcí)
1-50 obyvatel na 1 THP
51-100
101-300
301-500
500 a více obyvatel na 1 THP
pozn.: nejedná se o poměrový ukazatel
3bodová barevná škála pro okresy:
0 - 30 000 tis. Kč
30 000 - 100 000 tis. Kč
100 000 tis. Kč a více
3bodová barevná škála pro kraje:
méně než 200 000 tis. Kč
200 000 - 500 000 tis. Kč a více
500 000 tis. Kč a více

zdroj informací

MPSV
ČSÚ

ČSÚ a MF ČR

CRIF-Czech Credit
Bureau (z dat MF
ČR)

jde o součet příjmů (poplatků, odvodů) obce
z povolených VHP a loterií za roky 2011 až 2014
v tis. Kč dělený čtyřmi
poměrový ukazatel
(průměrné roční příjmy z poplatků z VHP + odvodu
VHP+loterií v tis. Kč DĚLENO celkovými
průměrnými příjmy obce za roky 2011-2014 v tis.
Kč)*100
podíl příjmů z VHP a loterií
na celkových příjmech (%)

podíl příjemců dávek v HN
na celkovém počtu obyvatel
(%)

poznámka: čitatel se vypočte takto:
průměrné poplatky z VHP za r. + průměrný odvod
VHP_2012-2014 (za 3 roky) v tis. Kč + průměrný
příjem z loterií_2011-2014 (za 4 roky) v tis. Kč
5 bodová barevná škála:
0 % (bílá barva)
0-1 %
1-2 %
2-3 %
3 a více %
poměrový ukazatel
(počet žadatelů o dávku hmotné nouze
v obci/okrese/kraji, kterým byla v roce 2014
vyplacena alespoň 1 dávka DĚLENO počtem
obyvatel obce, okresu, kraje k 1.1.2015) * 100
5bodová barevná škála:
0 % (bílá barva pro obce, kde nejsou žádné
případy dávek v HN)
0-1%
1-2%
2-3%
3 a více %

CRIF-Czech Credit
Bureau (z dat MF
ČR)

OK systém, s. r. o.
ČSÚ
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pokračování tabulky
název ukazatele

Počet obslužného personálu
heren a kasin

popis ukazatele (konstrukce ukazatele)
absolutní hodnota
6bodová barevná škála pro obce:
0 zaměstnanců (bílá barva)
do 5 zaměstnanců
5-15
15-25
25-100
100 a více zaměstnanců
4bodová škála pro okresy:
do 100 zaměstnanců
100-200
200-500
500 a více zaměstnanců
3bodová škála pro kraje:
do 1 000 zaměstnanců
1 000 - 2 000
2 000 a více zaměstnanců
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zdroj informací

MF ČR
Vlastní zpracování
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Příloha č. 5
Seznam používaných zkratek:
APKURS

Asociace provozovatelů kurzových sázek

CZ-NACE

standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie (akronym z
názvu “Nomenclature générale des Activités économiques dans les
Communautés Européennes) používaná v ČR od r. 2008

CZ-CPA

klasifikace produkce ČSÚ

CIAR

Český institut pro výzkum závislostí
institute for the addiction research)

ČSÚ

Český statistický úřad

ČTK

Česká tisková kancelář

dávky v HN

dávky v hmotné nouzi

DPP

dohoda o provedení práce

EDP

European Data Project s.r.o. (dominantní výrobce herních zařízení v ČR)

EHZ
EMR)

elektronická herní zařízení (souhrnný název pro IVT/VLT, VHP, LLS,

EMR

elektromechanická ruleta

HPH

hrubá přidaná hodnota

HDP

hrubý domácí produkt

IVT

interaktivní videoloterní terminál

LLS

lokální loterní systém

JMK

Jihomoravský kraj

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MSp ČR

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

NMS

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády
České republiky

THP

technický hrací přístroj

OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná

OZV

obecně závazná vyhláška

PN

podíl nezaměstnaných (v %)

RES

Registr ekonomických subjektů ČSÚ

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SVL

sociálně vyloučené lokality

SPELOS

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů (herní asociace)

TZ

technické hry
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(akronym

z názvu

Czech

VHP

výherní hrací přístroj

VLT

videoloterní terminál (jiný název pro interaktivní videoloterní terminál)

VPÚ

veřejně prospěšný účel

UHP ČR

Unie herního průmyslu ČR

UoZ

uchazeči o zaměstnání

UoZ DOS

uchazeči o zaměstnání - dosažitelní

ÚP

Úřad práce
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Příloha č. 6
Výpočet multiplikátorů a dopadů na jednotlivé ukazatele
Meziodvětvová analýza a multiplikátory
Pro zjištění ekonomických dopadů velkých projektů a organizací je nejpřesnější,
a zároveň nejsložitější metodou input-output analýza, která disponuje nástroji pro
kvantifikaci vzájemných vazeb mezi subjekty (odvětvími či sektory) v ekonomice. Na
rozdíl od jiných metod umožňuje navíc vyčíslit také multiplikační efekty, které jsou
způsobeny vazbami zkoumané organizace či odvětví na další odvětví ekonomiky (výstup
jednoho odvětví je zároveň vstupem dalších odvětví národního hospodářství a naopak).
Input-output analýza má kořeny ve 40. letech 20. století, kdy zakladatel tohoto
přístupu Wassily Leontief poprvé publikoval input-output tabulky za národní hospodářství
USA. Svůj metodologický přístup prezentoval ve své klasické stati Input-Output
Economics (1951). Významnou inovací oproti dosavadním metodám byla možnost
podrobně kvantifikovat vzájemné vazby a závislosti v produkčním systému společnosti
na základě rovnovážného řešení, resp. bilance zdrojů a užití ekonomického systému.
Výchozím zdrojem dat pro kvantifikaci meziodvětvových vazeb je soustava tzv.
input-output tabulek, která dle evropského standardu ESA 1995 zahrnuje tabulky
dodávek a užití, tabulky spojující tabulky dodávek a užití se sektorovými účty a
symetrické input-output tabulky (SIOT). Hlavní účel tabulek dodávek a užití je především statistický. Slouží k popisu původu a užití zboží a služeb vytvořených v procesu
výroby a jsou důležitým nástrojem při výpočtu hrubého domácího produktu a jeho
složek. Naopak symetrické input-output tabulky jsou zejména nástrojem analytickým,
který umožňuje zkoumat meziodvětvové vazby a měřit dopad exogenních vlivů na
ekonomiku. (Rojíček, Vavrla, 2006; Raabová, 2010)
Jádro symetrické input-output tabulky (SIOT) tvoří čtvercová matice mezispotřeby, která má symetrické členění řádků a sloupců, a to buď komodity na komodity,
nebo odvětví na odvětví (preference ČSÚ a Eurostatu je členění komodity na komodity).
V matici mezispotřeby reprezentuje každý sloupec strukturu vstupů, tzn. udává, kolik
produktů bylo na výrobu konkrétního výrobku spotřebováno. Každá změna v poptávce
po daném výrobku vede současně k proporcionální změně poptávky po produktech,
které tvoří vstupy ve výrobním procesu. Např. investice v oblasti stavby hotelů se
projeví ve zvýšené poptávce po produkci v odvětvích jako jsou výroba kovových
konstrukcí či zpracování dřeva.
Nepřímý (multiplikační) efekt je způsoben tím, že výstup jednoho odvětví je
zároveň vstupem dalších odvětví národního hospodářství a naopak. Změna požadavků
na vstupy jednoho odvětví „roztáčí spirálu“ změn ve vstupech jiných odvětví.
Meziodvětvová tabulka tedy zachycuje vztahy mezi jednotlivými odvětvími a poskytuje
detailní statistický obraz ekonomiky v daném roce.
Input-output tabulku tak lze použít k předpovědi důsledků, které bude mít
změna poptávky v jednom odvětví ve zbytku ekonomiky. Umožňuje kvantifikovat dopad
vládních zásahů, stejně jako nových výdajů na hospodářství jako celek, ale i na
jednotlivá odvětví a domácnosti. Pomocí nich lze vyhodnocovat např. dopad podpory
investic, podpory hypoték, environmentálních zákonů, stejně jako dopad podpory
kulturních či sportovních organizací a událostí. Mimoto SIOT nabízí rozbor produktivity,
zaměstnanosti, citlivosti na vliv změn daňových sazeb a regulace. (Rojíček, Vavrla,
2005; Raabová, 2010)
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SIOT zobrazuje číselné vztahy mezi vstupy jednotlivých odvětví (vertikální
členění) a jejich výstupy/produkcí (horizontální členění) a může být rozčleněna na 4
kvadranty:

 I. kvadrant - čtvercová matice mezispotřeby v symetrickém členění produkt
na produkt nebo odvětví na odvětví;

 II. kvadrant - popisuje vztahy mezi dodávajícími výrobními odvětvími a
autonomními odvětvími v podobě konečného užití (tyto údaje jsou získávány přímo
z tabulky užití);

 III. kvadrant - obsahem jsou informace o hrubé přidané hodnotě udávající úhrn
mzdových nákladů, spotřeby fixního kapitálu, daní a zisku a dále údaje o dovozu
jednotlivých výrobků. Projevují se zde vazby mezi primárními činiteli (pracovní síla,
kapitál, výrobní kapacity) a výrobními odvětvími;

 IV. kvadrant - zaznamenává přímé vztahy mezi primárními činiteli a konečným
užitím.

Jednoduchý model symetrické input-output tabulky uvádí Obr. 1.
Obr. 1 Model symetrické input-output tabulky
Produkty podle SKP

Produkty
podle SKP54

Složky
přidané
hodnoty
Importy
Celkem (x)

Konečné užití (f)

z11 z12 … z1n
z21 z22 … z2n
:::
zn1 zn2 … znn

l1 l2 … ln
ov1 ov2 … ovn
M1 m2 … mn
x 1 x2 … xn

Celkem
(x)

c1 i1 g1 e1
c2 i2 g2 e2
::::
cn in gn en

Transakce mezi složkami
přidané hodnoty a
konečnou spotřebou

x1
x2
:
xn

L
OV
M

CIGE

zij = hodnota prodeje produktu odvětví i odvětví j v daném období (i jsou řádky, j sloupce)
fi = hodnota prodeje produktu odvětví i koncovému spotřebiteli (spotřeba domácností, investice, vládní výdaje, export atd.)
xi = celková hodnota zboží vyrobeného odvětvím i
ci = výdaje domácností na spotřebu produktu i, přičemž celková spotřeba je C = c1 + c2 + … + cn,
ii = nákupy produktu odvětví i určené na investice, celkové investice jsou I = i1 + i2 + … + in
gi = vládní nákupy produktu i, celkové vládní nákupy jsou G = g1 + g2 + … + gn
ei = exporty produktu i, celkový dovoz je E = e1 + e2 + … + en
lj = platby odvětví j za práci, přičemž celkové platby za práci v ekonomice jsou L = l1 + l2 +...+ ln
ovj = ostatní platby odvětví j na ostatní složky přidané hodnoty (tzn. daně, spotřeba fixního kapitálu, zisk atd.) a celkové
platby v ekonomice jsou OV = ov1 + ov2 +...+ ovn
mj = import odvětví j, celkový import je roven M = m1 + m2 +...+ mn
Zdroj: Jurajda a kol., 2006, podle Miller, Blair, 1985.
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SKP: Standardní klasifikace produkce.
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Rovnost
n

∑x
i =1

součtů

řádkových

n

i

+ C + I + G + E =

∑x

j

+ L + OV + M

vektorů

a

součtů

sloupcových

vektorů

tvoří určitý rovnovážný model, ze kterého jsou

j =1

odvozovány všechny další vztahy v rámci strukturální analýzy. Jelikož

n

∑
i =1

n

xi =

∑x

j

,

j =1

rovnici lze zjednodušit na C + I + G + (E − M) = L + OV . Levá strana vyjadřuje hrubý domácí
produkt, který je z definice roven pravé straně, tedy souhrnu plateb za výrobní faktory,
tzn. celkové přidané hodnotě (Miller, 1998, Rojíček, 2006).

Multiplikátory a koeficienty přímých dopadů
Multiplikátory a koeficienty produkce
Jak už bylo zmíněno, ze symetrické input-output tabulky můžeme odvodit přímé
a nepřímé dopady změny v jednom odvětví na celou ekonomiku. Základním přístupem
ke zkoumání vzájemných závislostí mezi odvětvími/sektory je metoda zpětných
vazeb, tzn. vazeb na všechny dodavatele vstupů a dále jejich subdodavatele. Prvním
krokem pro kvantifikaci zpětných vazeb je normalizace symetrické input-output tabulky
podle řádků, tj. aij = zij/xj. Tím získáme matici koeficientů vstupů A, která udává, jaká
je hodnota jednotlivých meziproduktů spotřebovaná na výrobu jedné jednotky určitého
výrobku. Kromě přímé produkce můžeme sledovat i produkci nepřímou, tj. produkci
druhého a dalších kol subdodavatelů (růst poptávky po určitém produktu vyvolává
zvýšení produkce odvětví poskytujících vstupy, tato odvětví dále poptávají vstupy pro
svoji výrobu od dalších odvětví a tak dále). Součet přímé a nepřímé produkce tvoří
celkovou produkci potřebnou k uspokojení prvotní poptávky. Koeficienty celkové
produkce lze spočítat, když odečteme matici koeficientů vstupů A od jednotkové matice
I a vytvoříme inverzní matici k (I - A). Vznikne nám tím matice koeficientů celkové
produkce L, tzv. Leontiefova inverzní matice. Tato operace se dá zapsat vzorcem:
L = (I – A)-1.
Součty sloupců této matice se označují jako multiplikátory produkce (output
multipliers) jednotlivých odvětví ekonomiky. Tyto multiplikátory zahrnují jak přímý
vliv finální poptávky po produkci určitého produktu, tak vlivy nepřímé, vyplývající z
multiplikace výrobního procesu. Tyto součtové multiplikátory můžeme interpretovat tak,
že pokud se změní finální poptávka po produkci daného odvětví o jednu jednotku,
celková produkce ve všech odvětvích vzroste právě o hodnotu multiplikátoru. (Rojíček,
2007; Raabová, 2010)
Je potřeba si uvědomit, že multiplikátor celkové produkce zahrnuje i veškerou
mezispotřebu, čímž započítává vícekrát vstupy plynoucí od jednoho subdodavatele přes
jiného subdodavatele k dodavateli poptávaných zboží či služeb. Proto značně nadhodnocuje celkový dopad přímého zvýšení poptávky. Tím se jeho vypovídací hodnota do
značné míry ztenčuje, proto musí být s tímto ukazatelem zacházeno velice opatrně.
(Australian Government, 2001)
Pomocí Leontiefovy inverzní matice lze vypočítat i další typy multiplikátorů,
především multiplikátory hrubé přidané hodnoty (HPH), důchodu (resp. náhrad
zaměstnancům), zaměstnanosti či zisků firem (resp. čistého provozního přebytku).
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Multiplikátory a koeficienty hrubé přidané hodnoty
Problému vícečetného započítání mezispotřeby je možné se vyhnout použitím
multiplikátoru hrubé přidané hodnoty (gross value added multiplier), jelikož hrubá
přidaná hodnota odvětví nezahrnuje hodnotu vstupů (mezispotřebu). Multiplikátory
hrubé přidané hodnoty určují vztah mezi prvotním zvýšením produkce určitého odvětví
a celkovým zvýšením hrubé přidané hodnoty všech odvětví ekonomiky. V SIOT tvoří
hrubá přidaná hodnota součet náhrad zaměstnancům, ostatních čistých daní na výrobu,
spotřebu fixního kapitálu, čistý provozní přebytek a smíšený důchod.
Zvýšení hrubé přidané hodnoty odpovídá přibližně zvýšení hrubého domácího
produktu (HDP) ekonomiky, jelikož HDP zahrnuje hrubou přidanou hodnotu (HPH)
upravenou o čisté daně na produkty:
HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Dotace na produkty =
= Hrubá přidaná hodnota + Čisté daně z produktů
Pro výpočet multiplikátorů hrubé přidané hodnoty potřebujeme z normalizované
SIOT vektor h, který představuje prvotní zvýšení hrubé přidané hodnoty generované
zvýšením přímé produkce o 1 peněžní jednotku (tzn. obsahuje koeficienty přímého
dopadu pro jednotlivá odvětví). Multiplikátory hrubé přidané hodnoty vypočteme tak, že
vynásobíme vektor h a Leontiefovu inverzní matici:
Multiplikátory hrubé přidané hodnoty = h*(I-A)-1

Multiplikátory a koeficienty náhrad zaměstnancům
Dalším typem multiplikátorů jsou multiplikátory důchodu (income multiplier),
který je definován jako celková hodnota náhrad zaměstnancům, tzn. mezd, platů a
sociálních příspěvků, které jsou potřebné ke zvýšení produkce odvětví o 1 peněžní
jednotku. Jelikož náhrady zaměstnanců tvoří součást hrubé přidané hodnoty,
multiplikátory důchodu budou nižší než multiplikátory HPH.
Podobně jako pro výpočet multiplikátorů HPH, pro stanovení multiplikátorů
důchodu potřebujeme z normalizované SIOT vektor i, který představuje prvotní zvýšení
mezd, platů a dalších náhrad zaměstnancům, odpovídající zvýšení přímé produkce o 1
peněžní jednotku (tzn. obsahuje koeficienty přímého dopadu pro každé odvětví).
Všechna další kola multiplikačního efektu (nepřímé dopady) započteme do multiplikátoru
tím, že vynásobíme vektor i Leontiefovou inverzní maticí:
Multiplikátory důchodu = i*(I-A)-1

Multiplikátory a koeficienty zaměstnanosti
Dále můžeme vypočítat multiplikátory zaměstnanosti (employment multiplier), které udávají počet nových pracovních míst vytvořených v celé ekonomice díky
zvýšené produkci odvětví. Vzhledem k tomu, že podniky nemusí vždy reagovat na
zvýšenou poptávku vytvořením nových pracovních míst, nýbrž přesčasy stávajících
zaměstnanců, zvýšenou zaměstnanost musíme uvádět v přepočtu na celé úvazky (tzv.
full-time equivalent - FTE). Z toho vyplývá, že i když se zvýší celková zaměstnanost
(FTE), počet fyzických pracovníků může zůstat konstantní, pokud budou na dodatečnou
práci zaměstnáni lidé, kteří už práci mají, ať už u stejného zaměstnavatele nebo v jiném
podniku.
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Pro výpočet multiplikátorů zaměstnanosti potřebujeme znát vektor e, který
vyjadřuje prvotní dopad zvýšené produkce na zvýšení zaměstnanosti. Většinou se však
tento ukazatel udává v počtech pracovních míst na 1 milion peněžních jednotek
produkce.55 Multiplikátory zaměstnanosti jednotlivých odvětví, které zahrnují nejen
prvotní dopad, ale i všechna návazná kola multiplikačního efektu, se vypočítají obdobně
jako v minulých případech součinem vektoru e a Leontiefovy inverzní matice:
Multiplikátory zaměstnanosti = e*(I-A)-1

Multiplikátory a koeficienty provozního přebytku (zisků)
Dále můžeme vypočítat multiplikátory provozního přebytku (operating
surplus multiplier), které udávají výši čistých zisků podnikatelských subjektů v celé
ekonomice díky zvýšené produkci odvětví.
Podobně jako pro výpočet předchozích multiplikátorů, pro stanovení multiplikátorů provozního přebytku potřebujeme z normalizované SIOT vektor p, který představuje prvotní zvýšení čistého provozního přebytku firem, odpovídající zvýšení přímé
produkce o 1 peněžní jednotku (tzn. přímý dopad). Všechna další kola multiplikačního
efektu (nepřímé dopady) započteme do multiplikátoru tím, že vynásobíme vektor p
Leontiefovou inverzní maticí:
Multiplikátory provozního přebytku (zisků)= p*(I-A)-1
Výsledkem všech těchto výpočtů je stanovení koeficientů přímých dopadů
(jednotlivé vektory h, i, e, p normalizované tabulky SIOT) a multiplikátorů pro výpočet
celkových dopadů pro všech pět ekonomických ukazatelů (produkce, HPH, důchod,
zaměstnanost a zisky), a to pro každé odvětví SIOT tabulky. Vzhledem k tomu, že
koeficienty a multiplikátory jsou výsledkem maticových operací celé SIOT tabulky
zahrnující všechna odvětví ekonomiky, vypočteme vždy koeficienty, resp. multiplikátory
pro všechna odvětví dohromady. Nepřímé dopady jsou vypočteny následně vždy jako
rozdíl mezi celkovým dopadem a přímým dopadem (viz dále).
Například pro potřeby tohoto rozboru bylo vypočteno několik set koeficientů
přímého dopadu několik set multiplikátorů:
1 koeficient přímého dopadu pro každé z 82 odvětví (komodit) v SIOT pro ukazatele
produkce, HPH, důchodu, zaměstnanosti a zisků:
1 x 82 odvětví x 5 ukazatele = 410 koeficientů
1 multiplikátor celkového dopadu pro každé z 82 odvětví (komodit) v SIOT pro
ukazatele produkce, HPH, důchodu, zaměstnanosti a zisků:
1 x 82 odvětví x 5 ukazatelů = 410 multiplikátorů
Z vypočtených koeficientů a multiplikátorů byly dále využity jen ty, které se
vztahují k relevantním odvětvím pro rozbor dopadů dotčených odvětví.
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Vektor e na rozdíl od předchozích vektorů nelze vyčíst ze SIOT tabulky v členění produkt x produkt, musíme
mít zvláštní data o počtu pracovníků v odvětvích. Jistým úskalím může být transformace dat zaměstnanosti
ze struktury odvětvové na strukturu komoditní, pokud je tabulka SIOT členěna podle produktů.

104

Výpočet dopadů
Ve fázi, kdy známe všechny potřebné multiplikátory a koeficienty, všechna
vstupní data máme sesbírána a očištěna, můžeme přistoupit k výpočtu přímých
a nepřímých ekonomických dopadů na jednotlivé ukazatele.
Přímý dopad = součin sumy, o kterou se sníží poptávka, a koeficientu přímého dopadu.
Celkový dopad = součin sumy, o kterou se sníží poptávka, a multiplikátoru.
Nepřímý dopad = rozdíl mezi celkovým dopadem a přímým dopadem.
produkty ve všech návazných kolech produkce, tzn. bez produkce finálních produktů.
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Příloha č. 7
Posudek metodiky od Českého statistického úřadu
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Výtahy z oponentských posudků
Ing. Eva Procházková
Možné dopady jsou analyzovány z různých aspektů, čemuž odpovídá i využití dat
z mnoha zdrojů. Např. pro zpracování aktuální situace v herním průmyslů byla použita
data MF ČR, ČSÚ, ale také subjektů působících v rámci hazardního průmyslu, resp.
jejich asociací, v případě input-output analýzy především input-output tabulky
z národních účtů ČSÚ, pro případovou studii EDP např. konsolidační výroční zprávy.
Práce je velice přehledná zejména díky vhodné strukturovanosti, použití přehledných
tabulek doplněných grafickým zobrazením. Je potřeba ocenit rozsah a kvalitu
zpracovaných dat.
Kvalitu závěrů považuji za vysokou i přesto, že monografie vznikala v době, kdy nebyla
známá definitivní podoba zpřísňující legislativy týkající se podnikání v herním průmyslu.
Řešitelé proto zvolili v případě input-output analýzy dvě varianty, a to pokles poptávky
po "produktech" v odvětví CZ-NACE 92 ve výši 15 % a 30 %. Případová studie strategie
firmy EDP se zaměřila na čtyři možné scénáře.
Monografie poskytuje zajímavý pohled na tento segment ekonomiky. Bylo by zajímavé
s určitým odstupem konfrontovat dopady odhadované v monografii následně se
skutečností. I když se jedná v určitém smyslu o specifické odvětví, postupy uplatněné
při zpracování monografie by mohly být využity i pro rozbor dopadů možných změn
v legislativě i v jiných oblastech.
Monografie přináší nové poznatky, zpracované přehledně a zajímavým způsobem.

Mgr. Zdeněk Rous
Při zpracování monografie byla využita kvantitativní data zprostředkovaná několika
českými ministerstvy, Českým statistickým úřadem a několika soukromými firmami.
K rozboru byla využita i data získaná prostřednictvím expertních rozhovorů, ze
zpravodajských a názorových webových portálů, internetových stránek provozovatelů,
jejich asociací a zájmových organizací. Rovněž byla data získána z několika dalších
internetových portálů věnujících se problematice hazardu. Byla tak využita celá škála
zdrojů dat, která při jejich kritickém zpracování umožnila autorům vytvořit komplexní
pohled na situaci v oblasti hazardního hraní s důrazem na zaměstnanost v této oblasti.
Na základě těchto dat autoři představují podrobný a přínosný rozbor ekonomiky
hazardního hraní a zaměstnanosti v ní a odhadují dopad snížení poptávky po hazardních
službách.
Monografie představuje komplexní rozbor ekonomiky hazardního hraní v ČR,
zaměstnanosti v ní a možných dopadů nové legislativy. Její výsledky jsou využitelné
zejména vzhledem k aktuálně projednávanému balíku zákonů regulujících oblast
hazardního hraní. Výsledky jsou důležité jako zdroj informací pro společenskou debatu o
této legislativě a pro zákonodárce, kteří o jejím přijetí rozhodují.
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