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Shrnutí
Srovnávací studie vznikla k 25. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenska.
Studie srovnává ekonomiky dvou zemí především na základě vývoje vybraných ekonomických
ukazatelů, a to od jejich rozdělení. Věnuje se základním makroekonomickým ukazatelům (HDP
a inflace), trhu práce (nezaměstnanost, zaměstnanost, příjmy), dále veřejným rozpočtům a
měnové politice. Zkoumá, zda a jak rychle se ekonomiky obou zemí přibližují.
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Úvod
V době svého vzniku byla Československá republika průmyslově-agrární zemí a po monarchii
zdědila až tři čtvrtiny průmyslových kapacit. V Československu byl patrný rozdíl mezi průmyslovými
českými zeměmi s relativně vyspělým zemědělstvím (obilnářství, cukrovarnictví) a agrárním
Slovenskem s nízkou produktivitou v zemědělské výrobě (pastevectví). Nejhorší situace panovala
na Podkarpatské Rusi, která citelně zaostávala. Stát musel zabezpečit export na zahraniční trhy
chráněné vysokými celními bariérami. Jedním z klíčových předpokladů úspěšného rozvoje
československé ekonomiky byly změny proporcí její sektorové a odvětvové skladby.
Počet zaměstnaných v primárním sektoru klesal, průmysl a služby zaměstnávaly větší procento
pracovních sil, terciární sféra na etapu rozvoje prozatím čekala. Ukazatelem hospodářské
vyspělosti je výše národního důchodu na 1 obyvatele. Průměr let 1925–1934 ukazuje,
že československý průměr na osobu činil 455 USD, v USA dosahoval 1 397 USD, v Británii
1 069 USD, v Nizozemsku 855 USD, v Německu 646 USD a Rakousku 511 USD. Na konci
se nacházelo Maďarsko s 359 USD a Rumunsko s 243 USD. Mezi hlavní příčiny nízké životní úrovně
patřila trvalá podkapitalizovanost ekonomiky.1
Velká hospodářská krize dorazila do Československa na počátku 30. let 20. století. Československá
ekonomika byla orientovaná proexportně, což průběh krize umocňovalo. Krize se projevila
v zemědělství, které se orientovalo na vývoz cukru. Záhy ji pocítilo rolnictvo, průmysl a další
sektory. V roce 1933 poklesla průmyslová výroba o 40 %, zahraniční obchod ČSR o 71 %.
1

Kubů E., České (československé) transformační kontinuity 20. století Problémy struktury ekonomiky, technickotechnologické vyspělosti a podnikatelsko-manažerských elit, Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 3
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Nezaměstnanost čítala v letech 1932-1933 přes 1 milión osob.2 Před druhou světovou válkou
využívali nacisté československé továrny k výrobě zbraní, zdůraznili důležitost strojírenství,
těžkého průmyslu a stavebnictví. Těžiště průmyslové výroby se postupně soustředilo na výrobu
dopravních prostředků. Několik měsíců po skončení druhé světové války ztratil lehký průmysl
pracovní síly a odborníky v důsledku odsunu německého obyvatelstva. Řada podniků byla nucena
ukončit svou činnost, pokud ji stihla bezprostředně po válce obnovit. V letech 1947 – 1948
se realizoval dvouletý plán, který podstatnější změny v odvětvové struktuře nepředpokládal.3
Pro ekonomický vývoj po únoru 1948 je charakteristická likvidace soukromého sektoru. Na konci
roku 1948 pracovalo ve státním sektoru 95 % zaměstnanců průmyslu, spotřební průmysl a služby
zaostávaly. Postupně se tento trend negativně odrážel v životní úrovni obyvatelstva.4
Systém centrálně plánovaného hospodářství založeného na rozvoji těžkého průmyslu nereagoval
na potřeby obyvatelstva a nezaváděl technologické změny.5 Průmyslové výrobky pozbyly
konkurenceschopnost na zahraničních trzích, klesal národní důchod a příjem na jednoho
obyvatele. Zahraniční obchod se orientoval na země Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP),
především na Sovětský svaz. Negativně se v československém hospodářství projevovaly otřesy
v mezinárodních vztazích. Třetí pětiletý plán (1961–1965) se zhroutil již po dvou letech trvání.6
Po celou druhou polovinu 20. století je pro Československo charakteristická nevyváženost
sektorové a odvětvové struktury země. Je patrný přílišný podíl technologicky zastaralého těžkého
průmyslu a nízký podíl zaostalé terciární sféry. V období centrálně plánované ekonomiky
se technicko-technologický odstup od nejvyspělejších zemí neustále prohluboval, proces
hospodářské modernizace byl pomalejší a produktivita práce dosahovala v Československu
na počátku polistopadové transformace dvou pětin produktivity v porovnání se západní Evropou.7
Od počátku 80. let se začalo zvedat zadlužování ČSSR vůči kapitalistickým státům. Valutové rezervy
se investovaly výhradně do spotřeby obyvatel.8 Trvalá převaha poptávky nad nabídkou
znesnadňovala život lidí i podniků a brzdila hospodářský růst. V porovnání se západní Evropou
se začala projevovat neefektivnost, nižší životní úroveň a všeobecná nespokojenost obyvatelstva,
která byla jednou z příčin pádů komunistického režimu. Československo zaostávalo stran
specializace v téměř všech odvětvích. Studená válka vytvářela bariéry zapojení Československa
do mezinárodní dělby práce a zároveň v zemích RVHP vzájemné dodávky zboží a služeb nedávaly
prostor pro ekonomický růst. Výroba byla neefektivní.9 Po roce 1989 se země začala transformovat
na relativně vyspělou tržní ekonomiku.
Jak si stojí po svém rozdělení Česká republika a Slovensko? Roste HDP obou zemí podobně, jaká je
míra inflace, nezaměstnanost, náklady práce na jednoho zaměstnance, výše dluhu vládních
institucí. Přibližují se navzájem obě ekonomiky nebo se vzdalují? Na tyto otázky odpovídá krátká
studie, kterou jsme vytvořili k výročí vzniku dvou samostatných států České a Slovenské republiky.
2

V Československu žilo za první republiky přibližně 13 milionů osob.
Kubů E., České (československé) transformační kontinuity 20. století Problémy struktury ekonomiky, technickotechnologické vyspělosti a podnikatelsko-manažerských elit, Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 3
4
Jakubec, I., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, Oeconomica, 2008, ISBN 978-80-245-1450-5
5
Kubů E., České (československé) transformační kontinuity 20. století Problémy struktury ekonomiky, technickotechnologické vyspělosti a podnikatelsko-manažerských elit, Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 3
6
Jakubec, I., Jindra, Z. Dějiny hospodářství Českých zemí: Od počátku industrializace do konce habsburské
monarchie, Karolinum, 2007, ISBN:80-246-1035-3; 978-80-246-1035-1
7
Kubů E., České (československé) transformační kontinuity 20. století Problémy struktury ekonomiky, technickotechnologické vyspělosti a podnikatelsko-manažerských elit, Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 3
8
Jakubec, I., Jindra, Z. Dějiny hospodářství Českých zemí: Od počátku industrializace do konce habsburské
monarchie, Karolinum, 2007, ISBN:80-246-1035-3; 978-80-246-1035-1
9
Bálek A., Československá ekonomika v osmdesátých letech 20. století, Acta Oeconomica Pragensia, roč. 15, č. 7,
2007
3
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Základní ukazatele národního hospodářství v České republice a na Slovensku po rozdělení
Česká republika na tom byla v době svého vzniku z ekonomického hlediska o poznání lépe
než Slovensko. V roce 1995 činil hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly v případě
České republiky 76 % průměru EU, zatímco na Slovensku to bylo 47 %. V následující kapitole se budeme
podrobněji zabývat základními makroekonomickými ukazateli.
Hrubý domácí produkt
Nejpoužívanějším makroekonomickým agregátem, který slouží k měření celkové velikosti
hospodářství, je hrubý domácí produkt (HDP), respektive HDP na hlavu (také označováno jako HDP
na obyvatele). Tento ukazatel statistické úřady upravují o rozdíly v cenových hladinách. Lze jej
použít ke srovnání napříč státy Evropské unie.10
HDP je možné vypočítat třemi způsoby, a sice tzv. výrobní, výdajovou nebo důchodovou metodou.
Výdajovou metodou se HDP spočítá jako součet skutečné finální spotřeby (výdaje na konečnou
spotřebu), tvorby hrubého kapitálu, salda vývozu a dovozu výrobků a služeb. Je dobrým
ukazatelem jednotlivých složek hospodářství, reflektuje objem dovozu a vývozu.11 Na grafu č. 1
jsou dobře vidět jednotlivé komponenty HDP dle výdajové metody za národní hospodářství
celkem. Graf ukazuje podíly hlavních složek, procentuální srovnání komponentů HDP dle výdajové
metody. Vidíme, že Slovensko převyšuje Českou republiku ve vývozu a dovozu zboží a služeb co se
podílu na tvorbě HDP týče. V roce 2009 Slovensko přijalo euro a po vzpamatování se z krize po roce
2009 se země stala čistým vývozcem. V minulosti tomu tak nebylo a Slovensko více zboží dováželo,
než vyváželo. Česká republika byla čistým vývozcem již v roce 2004, po vstupu do Evropské unie.

10

Eurostat: Národní účty a HDP, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=National_accounts_and_GDP/cs
11
HDP = výdaje na konečnou spotřebu+ tvorba hrubého kapitálu + vývoz zboží a služeb - dovoz zboží a služeb
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Graf 1: Komponenty HDP výdajovou metodou v České a Slovenské republice (HDP = 100 %) (1995 –
2017)
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Tvorba hrubého kapitálu ČR
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Pozn.: HDP je 100 %. Jednotlivé komponenty jsou udávány v procentech.
Zdroj: Český statistický úřad: HDP výdajovou metodou, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
https://www.czso.cz/csu/czso/5003-06--119c
Dátové Kocky: HDP výdavkovou metodou v bežných cenách, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/nu1036rs/HDP%20v%C3%BDdavkovou%20met%C3%B3dou%
20v%20be%C5%BEn%C3%BDch%20cen%C3%A1ch%20%5Bnu1036rs%5D

Pro vzájemné srovnání HDP mezi zeměmi využívá Eurostat umělou jednotku, kterou nazývá
„standard parity kupní síly“ (PPS).12 Ten modifikuje hodnoty HDP tak, aby se do něj promítly rozdíly
v cenových hladinách v jednotlivých zemích. Díky této úpravě jsou data srovnatelná napříč státy
EU. Údaje v běžných cenách (nikoli v PPS) není možné v čase dobře komparovat právě díky vnějším
faktorům, které na ně působí. Patří mezi ně například inflace a fluktuace směnných kurzů.
Relativní srovnání mezi zeměmi ukazuje také porovnání s průměrem EU28, který se rovná stu.
Tento ukazatel značí, kolikrát je HDP menší v daném státě než průměrně v EU28 .13 Na grafu č. 2
vidíme srovnání mezi Českou a Slovenskou republikou. Česká republika se pomalu přibližuje
průměru EU28 a dosahuje bezmála 90 % jeho hodnoty. Slovensko je na téměř 80 %. Na grafu č. 3
je znázorněno HDP na jednoho obyvatele v České a Slovenské republice v PPS v absolutní hodnotě.
Jak je vidět Slovensko navzdory snížení rozdílu vykazuje stále mírně nižší hodnotu HDP na jednoho
obyvatele.

12

PPS se počítá tak, že v EU se jedna jednotka PPS rovná jednomu euru.
Eurostat: Národní účty a HDP, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=National_accounts_and_GDP/cs
13
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Graf 2: HDP na obyvatele v PPS v České a Slovenské republice (1995 – 2017) (% EU28)
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Zdroj: Eurostat, Gross domestic product at market prices, Percentage of EU28 total per capita (based on million
purchasing power standards), current prices, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_pc&lang=en

Graf 3: HDP na obyvatele v PPS v České a Slovenské republice (1995 – 2017)
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Zdroj: Eurostat, Gross domestic product at market prices, Current prices, purchasing power standard per capita prices,
[cit. 13. 12. 2018], dostupné z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_pc&lang=en

Na grafu č. 4 je znázorněn růst HDP v běžných cenách. Běžné ceny se udávají vždy v daném roce.
Ukazatel růstu HDP v běžných cenách v eurech nám udává, jak HDP roste nebo
klesá ve sledovaném roce, odráží v sobě krizi a konjunkturu. Celosvětová hospodářská krize
v letech 2008 až 2010 měla za následek pokles HDP ve všech zemích EU.14 S růstem HDP úzce
souvisí tzv. efekt dohánění, kdy méně vyspělé ekonomiky rostou rychlejším tempem
než ekonomiky vyspělé, a snaží se je dohnat. V ukazateli na hlavu jsou vyspělé ekonomiky daleko
14

Eurostat: Národní účty a HDP, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=National_accounts_and_GDP/cs
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před těmi méně vyspělými, avšak procentuální růst vykazují méně vyspělé ekonomiky znatelněji
než ekonomiky západní Evropy. Růst HDP byl na Slovensku vyšší než v České republice právě
z důvodu efektu dohánění. Po skončení nedávné hospodářské krize Slovensko Českou republiku
již nedohání. Z grafu vidíme, že v devadesátých letech Slovensko rostlo rychleji než Česká
republika. Mezi faktory, které ovlivňují růst HDP, patří také například měnová politika. Proto mohly
intervence ČNB v České republice mezi lety 2012 a 2017 přispět ke zpomalení růstu HDP, stejně
jako jej mohlo přijetí eura na Slovensku po roce 2009 zrychlit. Růst HDP ovlivňuje také ekonomická
krize. Vidíme, že Českou republiku krize nejvíce zasáhla mezi roky 1997 a 1998 a v roce 2009,
Slovensko v letech 1999 a 2000 a v roce 2009.
Graf 4: Růst HDP, meziroční změna v České a Slovenské republice (1995-2017)
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Zdroj: OECD: Gross domestic product (GDP), GDP, volume, annual growth rates in percentage, [cit. 20. 12. 2018],
dostupné z https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=25673#

Graf 5: HDP v běžných cenách v eurech v České a Slovenské republice (1995 – 2017)
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Zdroj: Eurostat: GDP at market prices, Current prices, euro per capita, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/database#
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Inflace
Úrovně relativních cenových hladin jsou v České a Slovenské republice velmi podobné,
přesto existují během sledovaného období mírné rozdíly. V roce 1995 činily v obou zemích
přibližně 40 % až 50 % průměru EU, naproti tomu v roce 2011 to bylo 70 %. V posledních letech
dosahují obě země přibližně stejné hodnoty. Mezi roky 2005 až 2012 byla míra inflace v České
republice 2,6 %, na Slovensku 2,8 %. V letech 1997-2004 byla inflace v České republice 4,0 %,
na Slovensku dokonce až 7,7 %.15
Na grafu č. 5 vidíme průběh vývoje inflace jako změnu harmonizovaného indexu spotřebitelských
cen v České a Slovenské republice mezi roky 1997 a 2018. Harmonizovaný index spotřebitelských
cen (HICP) vznikl proto, aby se vytvořily srovnatelné indexy spotřebitelských cen, díky kterým
se mohou měřit trendy inflace členských států EU představující srovnatelné kritérium pro vstup
do měnové unie. Ve struktuře spotřebního koše, který se počítá do HICP a národních států jsou
drobné rozdíly, ale předpokládá se, že se budou oba koše postupně sbližovat. Výpočet HICP
národní indexy nenahradí, slouží ke srovnání mezi státy a technicky z národních indexů vychází,
aby nebyl výpočet příliš komplikovaný.16
V České republice je inflace velmi podobná jako na Slovensku, nicméně vidíme nepatrné rozdíly
ve vybraných obdobích. Obě země měly problémy s růstem inflace v 90. letech 20. století, kdy se
inflace v České republice ustálila mezi 2 % až 3 % v období 2003 až 2007. Na Slovensku se inflace
ustálila po přijetí jednotné evropské měny euro v roce 2009. Harmonizovaný index cen rostl
na Slovensku po přijetí eura méně než v České republice. Nejvíce rostly ceny v letech 1999 až 2000,
po změně vlády Vladimíra Mečiara na Slovensku, což souviselo s přijímáním opatření na ozdravení
ekonomiky, a následně také v předvstupním období. Česká národní banka sleduje trend nízké
inflace a snaží se v posledních letech držet inflační cíl okolo dvou procent, přesto vývoj inflace
velmi dobře kopíruje krizi, konjunkturu, recesi.

15

Malý, J. Samostatné Česko a Slovensko: makroekonomický vývoj, vztah k eurozóně a důsledky krize, [online], 19.
dubna 2013 [cit. 13. 12. 2018], dostupné z http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/Podklad_seminar_8.pdf
16
ČSÚ: Harmonizovaný index spotřebitelských cen, [cit. 20. 12. 2018], dostupné z
https://www.czso.cz/documents/10180/20560021/012023-1403j01.pdf/a081a5b5-0e42-484d-bd8102d0154e0150?version=1.0
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Graf 6: Míra inflace v % jako změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v České a
Slovenské republice (1997 - 2018)
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Zdroj: Eurostat: Annual rate of change, HICP (2015 = 100) - monthly data (annual rate of change), [cit. 13. 12. 2018],
dostupné z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_manr&lang=en

Trh práce
Nezaměstnanost
Nezaměstnaným je podle Českého statistického úřadu občan starší patnácti let, který aktivně hledá
práci, přesto stálé zaměstnání nenachází. Míra nezaměstnanosti ukazuje podíl nezaměstnaných
ke všem osobám na trhu práce, které jsou schopny pracovat (zaměstnaných i nezaměstnaných).
V České republice i na Slovensku musí být nezaměstnaní registrováni na úřadu práce, dále aktivně
hledají práci sami a mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, která se odvíjí od výše jejich bývalé
mzdy. Nezaměstnaní, kteří nejsou evidováni na úřadu práce, nemají nárok na podporu
v nezaměstnanosti.17 V grafu níže jsou použita data Eurostatu, aby bylo možné srovnat údaje obou
zemí. Dle Eurostatu je nezaměstnaným osoba mezi 15 a 74 lety, která se ocitla během referenčního
týdne bez práce, výkon práce může zahájit během následujících dvou týdnů, a za poslední čtyři
týdny aktivně hledá zaměstnání. Míra nezaměstnanosti se počítá jako procento pracovní síly.18
Nezaměstnanost rozdělujeme na frikční, strukturální a cyklickou. Strukturální nezaměstnanost
vzniká v důsledku odlišné kvalifikace osob, které se ucházejí o zaměstnání. Cyklická
nezaměstnanost se objevuje v důsledku recese z důvodu pravidelných hospodářských cyklů.
Frikční nezaměstnanost značí dobrovolnou míru nezaměstnanosti, která vzniká v důsledku
odchodu ze zaměstnání a hledáním nové práce. Z grafu vidíme, že nezaměstnanost na Slovensku
je výrazně vyšší než v České republice, a to i v době hospodářské konjunktury. Slovensko má
obecně vyšší přirozenou míru nezaměstnanosti, tedy vyšší počet lidí, kteří nechodí do práce
dobrovolně. Graf nezaměstnanosti ukazuje zvyšování cyklické nezaměstnanosti v době krize
a naopak její výrazný pokles v období konjunktury u obou zemí. Česká republika má v posledních
letech jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti v celé EU.

17

Český statistický úřad: Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2018,
[cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vspsctvrtletni-udaje-2-ctvrtleti-2018
18
Eurostat, Glossary:Unemployment, [cit. 20. 12. 2018], dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Unemployment
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Graf 7: Míra nezaměstnanosti v % v České a Slovenské republice (1998 – 2017)
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Zdroj: Eurostat: Unemployment by sex and age - annual average, Percentage of active population, [cit. 13. 12. 2018],
dostupné z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en

Zaměstnanost
Míra zaměstnanosti ukazuje, kolik procent ekonomicky aktivních obyvatel má práci.
Míra zaměstnanosti v České republice je vyšší než na Slovensku, což je dáno jednak vyšší
přirozenou mírou nezaměstnanosti, zadruhé může být na vině práce osob tzv. na černo.
V porovnání s Evropou vykazuje Česká republika průměrné hodnoty. Nejvyšší míra zaměstnanosti
je stabilně ve Švédsku, Švýcarsku nebo na Islandu a přesahuje 80 %.19 Z grafu vidíme, že míra
zaměstnanosti na Slovensku i v ČR za poslední čtyři roky mírně stoupla. Vyšší míru zaměstnanosti
můžeme přičítat jednak hospodářské konjunktuře, zadruhé je způsobena prodlužujícím se věkem
odchodu do důchodu.

19

Eurostat: Statistika zaměstnanosti, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Employment_statistics/cs
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Graf 8: Míra zaměstnanosti v % v České a Slovenské republice (1998 – 2018)
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Zdroj: Eurostat: Employment rates by sex, age and citizenship, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Produktivita práce
„Produktivita práce představuje vztah mezi vytvořeným objemem produktu a objemem použitého
pracovního vstupu.“20 Produktivita práce na pracovníka a odpracovanou hodinu ukazuje výkon
ekonomiky očištěný od zaměstnanosti a délky pracovní doby.21
Z grafu vidíme meziroční změny v produktivitě práce. Produktivita práce roste kontinuálně, vyjma
krizových let mezi roky 2008 až 2009, kdy se rozvoj a mechanizace vysloveně zastavily.
Růst produktivity práce souvisí s růstem HDP a efektem dohánění. Méně vyspělé země rostou
rychleji v porovnání s vyspělými ekonomikami, nicméně v absolutní hodnotě produktivity práce
na osobu za vyspělými zeměmi zaostávají.
Na grafu č. 9 vidíme změnu produktivity práce v České republice a na Slovensku v letech 1996
až 2017. V předkrizovém období vidíme, že produktivita práce rostla na Slovensku rychleji
než v České republice. V České republice byl zaznamenán v letech 2012 a 2013 velmi silný propad
v růstu produktivity práce a po roce 2014 vidíme výrazný vzestup. V současné době vykazují Česká
i Slovenská republika podobný růst produktivity práce.

20

Spěváček, V., Rojíček, M. a kol.: Makroekonomická analýza. Linde Praha. 1. vydání, 2012, s. 563, ISBN 978-8086131-92-4
21
Chmelař, A., Novotný, J., a kol.: Ekonomické vyhodnocení členství České republiky v EU po deseti letech.
Alternativní scénáře a kvantifikace. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky. Vláda.cz [online],
květen 2014 [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/SEZUV2014-1_Ekonomicke_vyhodnoceni_clenstvi_Ceske_republiky_v_EU_po_deseti_let.pdf
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Graf 9: Meziroční % změna reálné produktivity práce v České a Slovenské republice (1996 – 2017)
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Zdroj: Eurostat: Labour productivity and unit labour costs, Percentage change on previous period, Real labour
productivity per person, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Náklady na práci
Ukazatel nákladů na odpracovanou hodinu práce představuje průměrné odměny zaměstnance
za odpracovanou hodinu vyjádřené v PPS. Vypočítá se tak, že se sečtou národní data
o odměňování zaměstnanců za celkové hospodářství (součástí jsou mzdy, sociální příspěvky
zaměstnavatelů) a vydělí se celkovým počtem odpracovaných hodin všemi zaměstnanci.
Ukazatel vychází z evropských národních účtů.22 Z grafu je jasné, že Slovensko v nákladech na práci
již Českou republiku dohnalo a od roku 2013 vykazuje vyšší náklady na práci a nižší náklady práce
tak už nepředstavují konkurenční výhodu země. Z grafu je také vidět, že náklady na práci
v České republice i na Slovensku prudce rostou. V pokrizovém období na Slovensku dokonce
rychleji než v České republice. Jedním z důvodů je zvyšování cenové hladiny, předchozí
podhodnocená cena práce, nízká mechanizace, v porovnání se západní Evropou, a také slabý
technologický rozvoj, který souvisí s podkapitalizací ekonomiky.

22

Eurostat: Compensation of employees per hour worked, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/560koHuQAP9tGa7japSaQ
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Graf 10: Náklady na jednu hodinu práce jednoho zaměstnance v PPS v České a Slovenské republice
(1995 – 2016)
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Zdroj: Eurostat: Purchasing power standard (PPS), Compensation of employees per hour worked, [cit. 3. 1. 2019],
dostupné z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Na grafu č. 11 vidíme průměrný čistý roční výdělek v eurech u pracovníka bez dětí, se dvěma dětmi,
pokud pracuje jeden rodič a se dvěma dětmi pracují-li oba rodiče, v České republice a na Slovensku
v letech 2000 až 2015.23 Graf zachycuje kontinuální růst výdělku, na Slovensku je růst velmi
pravidelný. V České republice příjem také roste, avšak ne každým rokem. V roce 2002 se české
a slovenské mzdy srovnaly a od roku 2006 je příjem pracovníka bez dětí v České republice vyšší
než na Slovensku. K prvnímu poklesu čistého ročního výdělku v České republice dochází v roce
2012, kdy se do mezd promítla krize. Růst mezd byl zahájen opět v roce 2014 a v současné době
neustále roste z důvodu nízké nabídky pracovní síly.
Při srovnání příjmů je potřeba být velice opatrný, protože hrubý příjem neodpovídá disponibilnímu
důchodu jednotlivce, a naopak v případě čistého příjmu je potřeba vzít v úvahu životní situaci
sledovaného jedince. Rodiny s dětmi mají disponibilní příjem na osobu výrazně nižší než osoby žijící
v páru, respektive samy, bez dětí. Zároveň však v důsledku daňové politiky se čistý příjem
domácností s dětmi a jednotlivce může velice lišit. Aby bylo možné příjmy osob dobře srovnávat,
používá se ke komparaci jednotka PPS, avšak v tomto případě nejsou data v PPS dostupná,
proto jsme použili pro srovnání čistý příjem v eurech. Přesto srovnání disponibilního příjmu
v eurech odráží životní situaci osob.

23

Starší srovnatelná data nejsou k dispozici
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Graf 111: Průměrný čistý roční výdělek v eurech u pracovníka bez dětí a s dětmi v České a
Slovenské republice (2000 – 2015)
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00

ČR jedna bezdětná osoba

SR jedna bezdětná osoba

ČR jeden pracující rodič se dvěma dětmi

SR jeden pracující rodič se dvěma dětmi

ČR dva pracující rodiče se dvěma dětmi

SR dva pracující rodiče se dvěma dětmi

Zdroj: Eurostat: Annual net earnings, in euro, Single person without children, 100% of AW, One-earner married
couple, at 100% of AW, with two children , Two-earner married couple, 100% of AW with two children [cit. 20. 12.
2018], dostupné z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Veřejné rozpočty
Zadlužení země je důležitým ukazatelem makroekonomické stability. Kritérium výše deficitu
a veřejného dluhu je obsaženo již v Maastrichtských kritériích. Ty stanovují maximální výši dluhu
sektoru vládních institucí na 60 %.
Na grafu č. 12 vidíme dluh sektoru vládních institucí jako procento HDP V České republice a
na Slovensku v letech 2000 až 2018. Obě země splňují podmínku 60 % HDP. Slovensko výrazně
snížilo dluh před vstupem do eurozóny a následně dluh opět vzrostl, ale přesto se drží
v předepsaných hodnotách. Česká republika vykazuje nižší dluh než Slovensko. V současné době
by měl dluh klesat v důsledku příznivého hospodářského růstu. U obou zemí je patrný mírný
pokles.
Obě země v posledních letech přijaly nová pravidla rozpočtové odpovědnosti, Slovensko již v roce
2011 a Česká republika v roce 2017. Slovenská republika svá pravidla rozpočtové odpovědnosti
upravuje, na rozdíl od České republiky, v podobě ústavního zákona. Obě země implementovaly
do svého systému tzv. dluhovou brzdu. Na Slovensku se dluhová brzda aktivuje již při dluhu ve výši
50 % HDP24, pokud veřejný dluh dosáhne 60 %, musí vláda požádat Národní radu Slovenské

24

Dluhová brzda na Slovensku: 50-53 %: musí ministr financí písemně vysvětlit důvod nárůstu veřejného dluhu,
navrhnout možnosti na jeho snížení a předložit je parlamentu (Národná rada Slovenskej republiky, NR SR); 53-55 %:
musí vláda navrhnout a předložit NR SR mechanismy na snížení tohoto dluhu, dochází také ke snížení platů členů
vlády na hodnotu předešlého roku; 55-57 %: ministr financí má povinnost „zmrazit“ 3 % z celkových vládních výdajů
a vláda musí předložit návrh rozpočtu, ve kterém nebudou výdaje vyšší než v předešlém roce; 57-60 %: musí být
návrh rozpočtu vypracován tak, aby nebyly třeba žádné nové půjčky a rozpočet byl vyrovnaný, podmínka
vyrovnanosti platí i pro regionální a místní rozpočty; více než 60 %: mimo podmínky výše uvedené musí vláda
požádat NR SR o vyslovení důvěry. Smetanková, D., Zahořáková, R., Bucifalová, K., Evropský rozpočtový rámec,
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republiky o vyslovení důvěry. Dluhová brzda v ČR se spustí při výši dluhu 55 % HDP.25 V případě,
že veřejný dluh dosáhne výše 60 % HDP má vláda navrhnout opatření vedoucí k jejímu snížení.
Pro rok 2019 vláda na Slovensku poprvé v historii připravila vyrovnaný rozpočet, naopak ČR sice
přebytkový výsledek hospodaření již dosáhla, nikdy však vyrovnaný rozpočet nepřipravila.
ČR však v současnosti hospodaří s výrazně nižším zadlužením než Slovenská republika.
Graf 12: Dluh sektoru vládních institucí jako % HDP v České a Slovenské republice (2000 - 2018)
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Zdroj: Eurostat: Government consolidated gross debt, Percentage of gross domestic product (GDP), [cit. 13. 12.
2018], dostupné z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Konsolidovaný vládní dluh je zachycen čtvrtletně a údaje se sestavují podle statistických a účetních
pramenů vládních institucí. Sektor vládních institucí čítá organizační složky státu, státní fondy,
mimorozpočtové fondy, transformační instituce, Správu železniční dopravní cesty, veřejné vysoké
školy a některé příspěvkové organizace, Českou exportní banku, místní vládní instituce, fondy
sociálního zabezpečení.26

rozpočtové instituce a rozpočtové rámce v ČR a ve vybraných zemích EU. Permanentní institut, č. 2.098, březen
2015 [cit. 22. 12. 2018] Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=103747
25
V případě, že dluh dosáhne výši 55 % vláda má schválit a předložit do Poslanecké sněmovny návrh státního
rozpočtu, který povede k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a vyrovnaný rozpočet zdravotních pojišťoven.
Podobně územně správní celky mají schválit vyrovnané nebo přebytkové rozpočty a ostatní veřejné instituce nesmí
zřizovat nové závazky ze smluv. Tamtéž
26
ČSÚ: Dluh sektoru vládních institucí, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.gov_d?mylang=CZ
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Graf 13: Výše dluhu sektoru vládních institucí v mil. eur v České a Slovenské republice (2000 - 2018)
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Zdroj: Eurostat: Government consolidated gross debt, Million euro, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Měnová politika
Od roku 1993 měly oba státy svou samostatnou měnovou politiku. Hlavním cílem měnové politiky
Národní banky Slovenska bylo dosažení stability měny prostřednictvím snižování míry inflace
udržováním fixního kurzu koruny. V únoru 1993 došlo k měnové odluce. Významný pokles
devizových rezerv a rostoucí devalvační očekávání vedly k devalvaci kurzu slovenské koruny vůči
volně směnitelným měnám o 10 %. Vysoké deficity vlády, rozmach poskytování úvěrů, zejména
v cizí měně, zvyšovaly dynamiku peněžní zásoby i citlivost subjektů na vývoj směnného kurzu
na Slovensku. 27 V roce 1995 ČNB zavedla vnější směnitelnost koruny, v květnu 1997 byl zaveden
režim řízeného plovoucího kurzu.28 V dubnu 1999 přijala česká vláda revitalizační program
pro oživení průmyslu a po zavedení eura ČNB oslabila korunu na hodnotu 36,62 Kč za euro.
Díky měnové krizi nastal spekulativní tlak na českou korunu, spekulanti se zbavovali české koruny
a nakupovali cizí měny. Činili tak i přesto, že měli z transakce ztráty. Pevný kurz byl nahrazen
plovoucím kurzem.29

27

NBS: 1993-1999 (nezávislá MP NBS), [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://www.nbs.sk/sk/menovapolitika/menova-politika-nbs-do-roku-2009/1993-1999-nezavisla-mp-nbs
28
ČNB: Historie ČNB: Koruna na cestě k volné směnitelnosti. [cit. 9. 1. 2019] Dostupné z
http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/6_menova_politika_na_ceste_ke_standardu_vyspelych_zemi/4_kor
una_na_ceste_k_volne_smenitelnosti/
29
Jílek, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika, GRADA Publishing, Praha 2013
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Graf 124: Kurz CZK/SKK (1999 – 2008)
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Zdroj: Národná banka Slovenska: Mesačné, kumulatívne a ročné prehľady NBS [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-nbs

V roce 1997 se výrazně zpomalil ekonomický růst ČR. Uvolnil se fixní kurz české koruny a snížila se
relace koruny vůči německé marce o 10 až 12 %. Česká koruna nominálně oslabila, ale díky inflaci
došlo k jejímu reálnému zhodnocení. V roce 1998 podpořila česká vláda vývoz a tuzemský průmysl
a došlo k oslabení koruny. V březnu 1998 koruna posílila na 18,25 Kč za německou marku
a intervencí ČNB oslabila na hranici 18,49 Kč. I přes intervence koruna dále posilovala a kurz
se v červenci 1998 ustálil na 17,75 za německou marku. 30 V lednu 1998 Národní banka Slovenska
rozšířila fluktuační pásmo pro pohyb kurzu. Díky finanční krizi v Asii a Rusku se destabilizovala
ekonomika a NBS musela snížit devizové rezervy, aby zachránila kurz koruny, avšak neúspěšně.
Od 2. října 1998 byla slovenská koruna měnou s plovoucím směnným kurzem (referenční měna
německá marka). Floating byl určován nabídkou a poptávkou po české koruně na devizovém trhu.
Řízený floating byl používán až do roku 2005 (vstup do ERM II).31
Česká národní banka s intervencemi pokračovala v březnu roku 2000, koruna posilovala až do roku
2002. Díky nízké inflaci byla Česká republika pro investory zajímavá. V dubnu 2002 byl kurz
30 korun za euro. ČNB zareagovala silnou intervencí ve výši 2,2 ml. eur a snížila úrokové sazby.
Od této doby nechávala vývoj koruny v režimu řízeného plovoucího kurzu.32 Rok 2000 na Slovensku
přinesl přechod na kvalitativní řízení měnové politiky. Národní banka Slovenska se zaměřila
na udržování cenové stability. Výkon měnové politiky NBS se realizoval především prostřednictvím
standardních operací na volném trhu. V červenci 2003 vláda schválila vstup do eurozóny.
Dne 25. listopadu 2005 vstoupila slovenská koruna do mechanismu směnných kurzů ERM II,
kde centrální parita koruny vůči euru byla stanovena na úrovni 1 euro = 38,4550 SK. 33

30

Heczko, Stanislav. Historie a realita ekonomické transformace u nás, Maraton, č.: 104, 5/2011.
NBS: 1993-1999 (nezávislá MP NBS), [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://www.nbs.sk/sk/menovapolitika/menova-politika-nbs-do-roku-2009/1993-1999-nezavisla-mp-nbs
32
Jílek, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika, GRADA Publishing, Praha 2013
33
NBS: 2000-2004 (implicitné inflačné cielenie), [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://www.nbs.sk/sk/menovapolitika/menova-politika-nbs-do-roku-2009/2000-2004-implicitne-inflacne-cielenie
31
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Graf 15: Kurz EUR/SKK (1999 – 2008)
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Zdroj: Národná banka Slovenska: Mesačné, kumulatívne a ročné prehľady NBS [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-nbs

V České republice díky vyššímu tempu růstu produktivity práce a nízké míře inflace kurz posiloval
a v roce 2007 se dostal na 24,94 Kč za euro. V roce 2009 nastalo oslabení koruny na 26,44 Kč.
Na začátku roku 2013 ČNB intervenovala korunu a oslabila ji nad hranici 27 Kč za euro s cílem
zabránit deflaci, zvýšit konkurenceschopnost a zlepšit mzdové přírůstky. Od intervencí upustila
v polovině roku 2017. 34 Při vstupu do ERM II se Slovensko zavázalo nadále provádět zdravou
fiskální politiku a podporovat takový vývoj mezd, který bude v souladu s růstem produktivity.
Členství v ERM II přispělo ke stabilizaci kurzového vývoje slovenské koruny a nominální
konvergenci. V březnu 2007 se revalvovala parita slovenské koruny v ERM II na úroveň 1 euro =
35,4424 SK. V květnu 2008 Konvergenční zpráva Evropské komise konstatovala, že Slovensko
splňuje kritéria pro přijetí eura a parita slovenské koruny v ERM II revalvovala na 30,1260 SK
za euro. V červnu zasedání Rady EU pro ekonomické a finanční otázky (ECOFIN) doporučilo vstup
SR do eurozóny k 1. lednu 2009. 35

34

Jílek, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika, GRADA Publishing, Praha 2013
NBS: 2000-2004 (implicitné inflačné cielenie), [cit. 13. 12. 2018], dostupné z https://www.nbs.sk/sk/menovapolitika/menova-politika-nbs-do-roku-2009/2000-2004-implicitne-inflacne-cielenie
35
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Graf 16: Kurz EUR/CZK (1999 – 2018)
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Zdroj: Česká národní banka: Kurzy devizového trhu – měsíční průměry, [cit. 13. 12. 2018], dostupné z
https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_mena.jsp?mena=EUR

Závěr
Po rozdělení Československa neměly obě země zcela stejnou startovní pozici. Česká republika byla
mírně vyspělejší, měla zdánlivě větší průmyslové kapacity, byť nebyly pro současnou tržní
ekonomiku příliš použitelné. Přirozená míra nezaměstnanosti na Slovensku byla vyšší než v České
republice, nicméně řada ukazatelů v obou státech se shodovala. Mezi ně patřila velmi podobná
výše dluhu sektoru vládních institucí, problémy s inflací v 90. letech 20. století, kurzové nejasnosti
a snaha najít skrze řízení kurzového režimu tu nejlepší pozici pro to, jak měnu regulovat.
Hledání rovnováhy nejen ekonomické, ale také společenské a politické provázelo obě země po celá
devadesátá léta.
Na sklonku devadesátých let zažila Česká republika velmi hlubokou krizi, která se ve statistikách
ohledně vývoje růstu HDP, výše disponibilního příjmu i inflace velmi významně promítá.
Na Slovensko krize dorazila na počátku dvacátého století, v době, kdy Česko mělo za sebou
významný pokles životní úrovně obyvatelstva a začínalo se z krize postupně vzpamatovávat.
Po překonání krize se Česko i Slovensko vydávají zdánlivě podobnou cestou. V roce 2004 vstupují
do Evropské unie. Právě v této době, jedenáct let po rozdělení, se smýšlení politiků rozchází
v jedné z nejdůležitějších pozic – přijetí jednotné evropské měny euro. Zatímco Slovensko vstupuje
do Evropské unie s tím, že chce euro přijmout co nejdříve, Česká republika působí zdrženlivěji
a k přijetí eura se aktivně nehlásí. Slovensko skutečně v roce 2009 euro přijímá, což se odráží
v několika aspektech. Tím prvním je objem vývozu a dovozu zboží. Stává se téměř ze dne na den
čistým vývozcem zboží, během několika let má pod kontrolou inflaci, s níž po celá devadesátá léta
úpěnlivě bojovalo. Česká republika zdánlivě k dosažení postoje, jaký má Slovensko v zahraničním
obchodě, euro nepotřebuje. Čistým vývozcem se stala již v roce 2004, po vstupu do EU, inflaci má
pod kontrolou díky inflačnímu cílování a výše dluhu vládních institucí tvoří výrazně menší
procentuální podíl HDP než je tomu na Slovensku.
Spotřebitelé v České republice, tedy domácnosti s dětmi i osoby bez dětí, mají vyšší disponibilní
příjem po zdanění než na Slovensku. Důvodem jsou obrovské regionální rozdíly, které na Slovensku
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stále panují. Podle srovnání vidíme, že Slovenská republika Českou republiku dohání a obě
ekonomiky se postupně v hlavních ukazatelích sbližují, nicméně ekonomiku jako takovou, vývoj
hospodářství a životní úrovně obyvatelstva ovlivňuje také politická situace, ceny produktů, nabídka
práce a poptávka po práci, výše zdanění, míra inflace a optimistické chování spotřebitelů.
Obecně můžeme říci, že si obě země vedou podobně a největším rozdílem, na který lze poukázat,
je již zmiňované přijetí eura na Slovensku.
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