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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení ekonomického vývoje 

ve zemích Visegrádské skupiny v porovnání s Německem v letech 2005 až 2015. Cílem práce 

je zachytit a zhodnotit ekonomický vývoj v tomto období na základě rozboru 

makroekonomických ukazatelů. V teoretické části je vymezen pojmový aparát, jsou vysvětleny 

pojmy jako HDP, tempo ekonomického růstu, míra nezaměstnanosti, míra inflace, platební 

bilance nebo ekonomický cyklus. V praktické části je provedena analýza vývoje konkrétních 

dat makroekonomických ukazatelů v zemích Visegrádské skupiny v porovnání s Německem a 

následně jsou vyvozeny obecné charakteristiky jednotlivých zemí. V závěru práce jsou 

poznatky shrnuty a jsou nastíněna i možná rozpracování této problematiky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ekonomický vývoj, makroekonomické ukazatele, HDP 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the issue of evaluation of economic development 

in Visegrad group countries compared to Germany in years from 2009 to 2015. The aim of 

the thesis is to take down and to evaluate economic development in this period based 

on the analysis of macroeconomic indicators. In the theoretical part, there are several notions 

explained, such as the definition of GDP, economic growth rate, unemployment rate, balance 

of payments or economic cycle. In the practical part, there is an analysis carried out which 

describes the concrete data development of macroeconomic indicators in Visegrad group 

countries in comparison to Germany. Subsequently, general characteristics of the countries are 

deduced. At the end of the thesis, the findings are summarized, and further possibilities of 

elaboration are foreshadowed. 
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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je hodnocení ekonomického vývoje ve vyspělých 

zemích, konkrétně zemí Visegrádské skupiny v porovnání s Německem. Cílem je zachytit a 

posoudit vývoj konkrétních makroekonomických ukazatelů v období let 2005 až 2015. 

Toto téma bylo zvoleno pro svou nadčasovost. Zároveň také neexistuje obdobná práce, 

která by se zaměřovala na hodnocení makroekonomických ukazatelů zvolených zemí v daném 

časovém rozmezí. 

Jestliže se chceme zabývat problematikou ekonomického vývoje ve vyspělých zemích, 

musíme si nejprve položit dvě základní otázky: 1) Koho počítáme do skupiny vyspělých zemí? 

2) Na základě jakých kritérií jsou do této skupiny zařazeny? Odpovědi na tyto otázky tvoří 

základ teoretické části práce. V první kapitole se seznámíme s konkrétními vyspělými zeměmi. 

Ve druhé kapitole jsou pak vymezena kritéria, a tím i pojmový aparát. Jsou definovány pojmy 

jako ekonomický růst, HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace nebo platební bilance. 

Třetí kapitola se zaměřuje na ekonomické cykly, které ovlivňují průběh ekonomického vývoje. 

V praktické části je nejprve rozvržen rámec pro rozbor dat. Následuje rozbor 

jednotlivých makroekonomických ukazatelů v zemích Visegrádské skupiny a porovnání 

s Německem. Z konkrétních dat vyplyne charakteristika jednotlivých vyspělých zemí, která 

uzavírá praktickou část. 

V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky ve zhodnocení, která ze zemí a proč je 

na tom nejlépe, a jsou nastíněny i možnosti dalšího rozpracování této práce. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE 

1 Skupina vyspělých zemí 

Vyspělé země jsou sdruženy v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD, z anglického The Organisation for Economic Co-operation and Development). 

Klíčovým ukazatelem pro zařazení je základní makroekonomická jednotka hrubého domácího 

produktu (HDP) na jednoho obyvatele. Pokud země vykazuje vysoké HDP na jednoho 

obyvatele, je podle OECD považována za vyspělou zemi. Problematika HDP je detailněji 

popsána a analyzována v kapitolách 2.1, 2.2. a 2.3. 

Dvaceti zakládajícími členy organizace, jejichž představitelé podepsaly Konvenci 

o OECD v Paříži v prosinci 1960, byly Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Německo, 

Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Španělsko, 

Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené 

státy americké. Konvence vstoupila v platnost 30. září 1961. Česká republika je členem 

organizace od prosince 1995, Slovenská republika od prosince 2000. Nejnovějším členem, 

který se připojil v červenci 2018, je Litva. 

Předchůdcem OECD byla organizace OEEC (z anglického The Organisation for 

European Economic Co-operation), česky Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, 

která byla založena v roce 1948 za účelem přerozdělování finančních prostředků z Programu 

pro hospodářskou obnovu Evropy (tzv. Marshallova plánu). Provázanost jednotlivých vládních 

rozhodnutí v ekonomické sféře a úspěchy integrace na evropské úrovni podpořily myšlenku 

globální integrace, což vedlo k připojení Kanady a USA. 

V současné době organizace sdružuje 36 zemí z celého světa. Jsou to silné ekonomiky, 

které se v součtu podílí na 80 % světového obchodu. Úkolem organizace je podle jejích 

oficiálních webových stránek „pokračovat v budování silnějšího a spravedlivějšího světa.“ 

Cílem organizace je prosazovat takové kroky, které povedou ke zlepšení ekonomické a 

sociální úrovně členských států. Sdružuje odborníky, kteří měří výkonost a globální toky 

obchodu a investic, analyzují a porovnávají data, na jejichž základě jsou vytvářeny prognózy 

budoucího vývoje. OECD je mezinárodně uznávanou organizací, proto data, která vypovídají 

o jednotlivých sférách v různých státech, jsou mezi sebou srovnatelná.  
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2 Kritéria pro hodnocení ekonomického vývoje 

Hlavním ekonomickým cílem každého státu je rozvoj národního hospodářství jako 

celku. Takto obecné pojetí je však těžko zhodnotitelné a měřitelné. Ekonomové proto určují 

dílčí cíle, které se méně obtížně měří. Pokud chceme hodnotit ekonomický vývoj státu, musíme 

zohlednit čtyři základní kritéria, která jsou součástí tzv. magického čtyřúhelníku: 

• rovnovážný ekonomický růst (stabilní zvyšování hrubého domácího produktu), 

• nízká míra nezaměstnanosti, 

• nízká míra inflace (zajištění cenové stability), 

• rovnováha vnějších ekonomických vztahů (vyrovnaná platební bilance a nízká vnější 

zadluženost). 

Označení magický čtyřúhelník je užíváno proto, že nelze od sebe tato kritéria striktně 

oddělit (navzájem se ovlivňují a jsou propojené) a zároveň je obtížné, ačkoli ne zcela nemožné, 

naplnit všechna tato kritéria současně. V rámci hospodářské politiky jsou tak zpravidla voleny 

jeden nebo dva prioritní cíle na úkor ostatních. Vláda jakožto výkonný orgán ve svém 

programovém prohlášení uvádí, která kritéria pro dané volební období budou upřednostněny a 

v návaznosti na to, jaké dílčí kroky a opatření budou prostřednictvím opatření a nástrojů 

hospodářské politiky prosazovány, aby docházelo k plnění zvolených kritérií. 

V následujících podkapitolách se detailněji zaměříme na jednotlivá kritéria, která 

můžeme využít při hodnocení vývoje ekonomiky. 

  



 

   10 

 

2.1 Ekonomický růst 

S nárůstem a změnou struktury potřeb společnosti, které vedou ke zlepšení životní 

úrovně, roste i nárok na neustálé zvyšování výkonu ekonomiky a produkci větších objemů 

ekonomických statků. „Zvýšení výkonnosti národního hospodářství je označováno jako 

ekonomický růst“ (Vlček, 2016, s. 353). 

Vlček (2016, s. 354–355) dále sumarizuje, že ekonomický růst reflektuje změnu 

reálného HDP v čase, čímž zachycuje dynamiku vývoje ekonomiky. 

Pokud je reálný HDP v běžném období (daném roce) vyšší než v období předchozím 

(příp. základním, které si pro porovnání stanovíme) můžeme hovořit o ekonomickém růstu. 

Takto stanovíme absolutní hodnotu přírůstku HDP. 

Index růstu je vyjadřován ukazatelem nazývaným tempo ekonomického růstu, který 

vyjádřen procentuální změnou HDP v čase, zpravidla za jeden rok. Ukazuje na dynamiku 

ekonomického růstu dané země, jak rychle se ekonomika vyvíjí a roste. Za pomoci tohoto 

ukazatele můžeme bez problému porovnávat jednotlivé ekonomiky, jelikož se vždy operujeme 

s procentuálním přírůstkem za určité časové období. 

Vzorec výpočtu tempa ekonomického růstu zapíšeme následovně, 

 

 

 

kde jednotlivé znaky symbolizují: 

GHDP…tempo ekonomického růstu v %, 

HDP…hrubý domácí produkt, 

t……...období běžné, 

t-1……období základní/ předchozí. 

Vlček (2016, s. 357-358) poukazuje na provázanost jednotlivých faktorů. Pokud roste 

ekonomika, roste nejen HDP, ale i zaměstnanost, životní úroveň obyvatel a tím i jejich 

spokojenost. Ekonomický rozvoj je pojem širší než ekonomický růst, jelikož zahrnuje 

mnohočetné faktory ovlivňující zlepšení podmínek lidského života, které vedou 

𝐺𝐻𝐷𝑃 =  
𝐻𝐷𝑃𝑡 − 𝐻𝐷𝑃𝑡−1

 𝐻𝐷𝑃𝑡−1
 ∙  100 

Zdroj: Fuchs a Tuleja, 2005, s. 198, vlastní úprava 
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k dlouhodobému zvyšování hospodářského blahobytu země. Tyto faktory zahrnují např.  

zlepšování kvality zboží a služeb a společenského prostředí, jako i rozkvět infrastruktury a 

technologické a strukturální změny v ekonomice (největší část obyvatelstva ve vyspělých 

zemích je zaměstnána v sektoru služeb). Zvyšuje se také kvalita vzdělání a kvalifikace, čas na 

odpočinek nebo kulturní úroveň člověka, jako i kvalita lidského soužití, sociální a zdravotní 

zabezpečení. Ekonomický rozvoj zatím není možné změřit, protože zahrnuje obsáhlé množství 

faktorů, přičemž některým z nich není možné přiřknout objektivně porovnatelnou hodnotu.  

Dále Vlček (2016, s. 358-360) zmiňuje, že ekonomický růst hospodářství každé země 

se opírá o sumu specifických podmínek, které v danou chvíli nastaly. Je tedy v zásadě nemožné, 

aby růst jedné ekonomiky byl přesně zkopírován v jiné ekonomice a měl na ni úplně stejné 

dopady. I přesto lze určit obecné faktory, které ovlivňují ekonomický růst. 

Obecně se jedná o kvalitu a kvantitu výrobních faktorů. Růst produktu umožňuje 

extenzivní nebo intenzivní využívání výrobních faktorů. V praxi jsou obě kombinovány, ale 

jedna z nich má na ekonomickém růstu vždy větší podíl. Extenzivní růst nastává, pokud je 

zapojováno do produkce stále větší množství pracovních sil, přírodních zdrojů a kapitálu. 

Intenzivní růst nastává, když jsou stávající výrobní faktory využívány efektivněji, např. se 

zvyšuje kvalifikace pracovních sil, využívají se kvalitnější přírodní zdroje. Díky intenzivnímu 

růstu roste produktivita práce, účinnost kapitálu a snižuje se materiálová a energetická 

náročnost výroby. 

Za zdroje hybné síly ekonomického pokroku jsou považovány: 

• lidské zdroje (jejich množství, ale i kvalita kvalifikace a motivace pro práci), 

• přírodní zdroje (jejich dostupnost a jakost, jakož i kvalita využití), 

• tvorba kapitálu v podobě kapitálových statků (jsou používány k další výrobě, 

spotřebovávají se postupně: např. budovy továren, zařízení na výrobu produktů; 

zahrnován je ale i společenský infrastrukturální kapitál: např. silnice, opatření 

pro ochranu zdraví obyvatel), 

• vědecko-technický pokrok a podnikatelství. 

Lidské a přírodní zdroje jsou omezenými výrobními faktory, protože mohou být 

vyčerpatelné. Oproti tomu dostupnost kapitálu je z ekonomického pohledu neomezená. Čím 

více se investuje do ekonomiky, tím více statků je vyrobeno, ty vytvoří kapitálový zisk, a tím 

více je možné investovat zpět do ekonomiky. 
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Ekonomický růst je podnícen především tržními silami, ale díky nástrojům hospodářské 

politiky může být podporován a orientován určitým směrem. Ekonomický růst může významně 

ovlivnit, do jaké míry bude stát investovat do lidského kapitálu (vzdělání, rekvalifikace), 

jak bude podporovat úspory a investice do kapitálových statků nebo výzkum a rozvoj, stejně 

tak jako jaké institucionální podmínky (prostředí právní a politické) budou nastaveny pro 

činnost v soukromém sektoru (Vlček, 2016, s. 361-362). 

Brčák a kol. (2014, s. 188) předkládají ve své publikaci vybrané překážky, které brání 

možnosti ekonomického růstu. Jsou jimi: 

• nedostatečné podmínky pro efektivnější výrobu statků a poskytování služeb 

(chybějící lidské nebo technologické zdroje), 

• nedostatečné technické znalosti (které by mohly vést k zefektivnění práce), 

• nadmíru rychlý růst populace, 

• výrazné zadlužení země. 

Mimo jiné autoři také poukazují na negativa ekonomického růstu. Na obyvatele je 

vyvíjen neustálý tlak na zvyšování výkonnosti, jsou častěji a intenzivněji vystaveni stresovým 

situacím, dochází ke změně životního stylu, s čímž souvisí i změna rozsahu a způsobu trávení 

volného času. V neposlední řadě jsou jejich životy ovlivňovány i negativními externalitami, 

jako například zvýšení hluku nebo znečištění životního prostředí, které mají dopad na jejich 

zdraví.  Z oblasti sociální mohou být výrazně prohlubovány rozdíly mezi chudými a bohatými. 

Sojka a Konečný (2006, s. 70) proto varují, že by nemělo být v zájmu prosazovat maximální 

možné tempo ekonomického růstu, ale je nutné prosazovat optimální tempo ekonomického 

růstu, které povede ke zvyšování kvality života. 
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2.2 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP, anglicky GDP – Gross Domestic Product) je klíčovým 

makroekonomickým ukazatelem, který slouží k vyjádření ekonomické síly dané země. 

Prostřednictvím HDP porovnáváme velikost jednotlivých ekonomik z hlediska ekonomického 

potenciálu. Srovnání absolutních hodnot HDP, a tím i porovnání velikosti jednotlivých 

ekonomik, můžeme provádět pouze tehdy, když budou hodnoty převedeny na společnou měnu.  

Vlček (2016, s. 287) však upozorňuje na to, že „výkonnost ekonomiky nelze v zásadě 

přesně změřit, ale jen odhadnout… Odhady HDP (jakožto i dalších statistických 

makroekonomických ukazatelů) jsou pouze aproximací skutečnosti, protože jsou založeny 

na řadě šetření, bilančních technik, dopočtů apod.“ Do jaké míry jsou tyto odhady totožné 

s reálnou situací je neustále předmětem odborné diskuse. S ohledem na nutnost porovnávání a 

nakládání s těmito údaji jsou termíny odhad a měření v kontextu výkonu ekonomiky používány 

jako synonyma. 

Základní definice HDP, kterou užívají Brčák a kol. (2014, s. 14) zní: „HDP vyjadřuje 

hodnotu finální produkce vytvořené za určité období výrobními faktory, které působily 

na území státu.“ 

Sojka a Konečný (2006, s. 45) vymezují HDP jako „celkovou peněžní hodnotu toku 

statků a služeb vytvořenou za dané období (zpravidla jeden rok) výrobními faktory v národním 

hospodářství bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci.“ 

Vlček (2016, s. 288) ve své publikaci definici hrubého domácího produktu rozvádí. 

„Z věcného hlediska HDP představuje souhrn finálních ekonomických statků (spotřební a 

kapitálové statky), vyprodukovaných za určité časové období (obvykle za jeden rok) výrobními 

faktory na území daného státu bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.“ Vzhledem k potřebě 

zaznamenání a porovnávání rozličných statků se užívá vyjádření hodnoty v penězích 

(na základě stanovené tržní ceny). Pro vyjádření souhrnu celkové produkce využíváme peněžní 

vyjádření hodnoty (tržní ceny), které se tvoří tržními mechanismy na trhu výrobků. 

Český statistický úřad (ČSÚ), který je orgánem zodpovědným za shromažďování a 

vykazování dat pro Českou republiku, v metodice pro zjišťování HDP, která je dostupná 

na oficiálních webových stránkách ČSÚ, uvádí definici: „HDP je peněžním vyjádřením celkové 

hodnoty statků a služeb, které byly nově vytvořeny na určitém území za dané období.“ 
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Jak je patrné z vybraných výše uvedených vymezení, existuje množství definic, kterými 

se ekonomové snaží postihnout podstatu HDP. Za klíčové rysy pro určení HDP, které v jeho 

vymezení musí být vždy zohledněny, můžeme tedy považovat tyto tři: zahrnutí pouze nově 

vytvořených koncových produktů (ať už služeb nebo statků), konkrétní časové určení (zvykle 

jeden rok) a prostorové vymezení (území daného státu). 

Oproti tomu hrubý národní produkt (HNP, anglicky GNP – Gross National Product) 

„představuje hodnotu všech finálních statků a služeb, které byly za určité období (zpravidla 

jeden rok) vyrobeny za použití národních výrobních faktorů“ (Brčák a kol., 2014, s. 19). 

Pro HNP je tedy důležité, kdo výrobní faktory vlastní, bez ohledu na území, na kterém působí. 

Na konkrétním příkladu lze rozdíl ilustrovat velmi snadno. Představme si, že německá 

firma má pobočku v České republice. Zisky této německé firmy působící v ČR by byly 

započítávány do ukazatelů HNP Německa (klíčové je, kdo vlastní výrobní faktory) a HDP ČR 

(klíčová je územní příslušnost), ale nebyly by součástí HDP Německa ani HNP ČR. 

2.2.1 Reálný a nominální HDP 

Abychom byli schopni porovnat výsledek ekonomiky za různá časová období, je nutné 

definovat pojmy nominální hrubý domácí produkt a reálný hrubý domácí produkt. 

Nominální HDP je uveden v běžných cenách daného roku (tržních cenách). Tržní cena 

se vytváří na trhu na základě nabídky a poptávky. Fuchs a Tuleja (2005, s. 171) zmiňují, že 

nominální HDP může vytvářet zkreslené představy o ekonomické realitě, protože jeho hodnota 

(za dané období) může vzrůstat jakožto pouhý následek zvýšení cen na trhu, ačkoli reálný 

objem produkce zůstává stejný nebo se snižuje. 

Přepočítáním na hladinu stálých cen je se dá zkreslení potlačit a tím objektivněji zachytit 

změny výkonu ekonomiky. Ukazatel reálného HDP je uváděn ve stálých cenách k určitému 

roku, tzn. že pro všechny porovnávané hodnoty z let předchozích nebo následujících je 

stanovena jednotná fixní cenová hladina. Díky tomu je v HDP reflektována pouze změna 

v objemu produkce bez ohledu na aktuální tržní ceny, a tím je možno eliminovat vliv inflace. 
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2.2.2 Výpočet HDP 

Při určování HDP je důležité rozlišovat, zda se jedná o finální statky nebo meziprodukty. 

Finálním statkem je produkt nebo služba určená ke konečné „spotřebě domácností, k soukromé 

investici nebo veřejné a vládní spotřebě“ (Vlček, 2016, s. 288). Finální statky jsou započítávány 

do HDP. 

Meziprodukty jsou dodávky mezi podniky, které jsou v daném roce uskutečněny a 

následně použity k výrobě. Jedná se na např. o suroviny, materiály, energie, služby atp. Hodnota 

meziproduktů musí být zahrnuta až v rámci koncového produktu. Kdyby byly meziprodukty 

započítávány vícekrát, docházelo by ke zkreslení výpovědní hodnoty ukazatele. 

Dále do HDP nejsou zahrnovány čistě peněžní transakce, které nesouvisejí s finální 

produkcí (např. obchody s cennými papíry) nebo směnné transakce existujícího majetku (např. 

peněžní transakce související s převody nemovitostí) (Fuchs a Tuleja, 2005, s. 171). 

Vlček (2016, s. 290-294) ve své publikaci popisuje tři metody výpočtu HDP:  

• výrobní, 

• výdajovou, 

• důchodovou. 

Výrobní (nebo produkční) metoda je „součet hodnoty tržních transakcí, které se týkají 

prodeje finálních produktů.“ Touto metodou se na HDP nahlíží hlediska jeho tvorby. HDP je 

součtem produkce bez mezispotřeby, s přičtením daně z produktů a odečtením dotací 

na produkci. 

Výdajovou (nebo spotřební) metodou se rozumí „součet výdajů na nákup finálních 

ekonomických statků v rámci celé ekonomiky.“ HDP se zkoumá z hlediska užití a je součtem 

výdajů domácností na spotřebu, soukromých hrubých domácích investic firem, státních nákupů 

zboží a služeb a čistého exportu. 

Důchodovou (nebo nákladovou) metodou se zachytí příjmy domácností. Zaměstnanci 

pobírají mzdu nebo plat za odvedenou práci, majitelé půdy dostávají rentu, vlastníci kapitálu 

nabývají zisk a čistý úrok. HDP je tedy posuzováno z hlediska rozdělení příjmů těchto subjektů. 

Tyto položky jsou současně náklady firem. 
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Jednotlivé způsoby výpočtu vedou vždy ke stejnému výsledku hodnoty HDP. Rozdíl je 

pouze v tom, z jakého hlediska je na HDP nahlíženo a které ukazatele jsou ve výpočtu 

zohledněny. Nejčastěji je využívána výdajová metoda výpočtu HDP. 

2.2.3 Vypovídající schopnost HDP a dalších ukazatelů 

U měření a vykazování hrubého domácího produktu je také využívána základní metoda 

ekonomie, metoda abstrakce. Pracujeme pouze s částí ekonomické reality, která je podstatná 

pro objasnění určitých jevů a procesů. Ne všechny ekonomické aktivity mohou být 

zahrnuty v HDP. Především se jedná o produkci nelegálního trhu a statky a služby, které 

vznikly a stojí mimo trh, jejichž hodnoty a objemy nemůžeme oficiálními metodickými postupy 

přesně zjistit. 

Vlček (2016, s. 294) zdůrazňuje, že HDP by mělo co „nejkomplexněji informovat 

o stavu ekonomiky“ a to, jak přesně bude schopen zachytit ekonomickou aktivitu závisí i 

na kvalitě metodiky a statistiky při zjišťování vstupních dat. Dále uvádí faktory, které zkreslují 

vypovídající schopnost HDP, protože nejsou prostřednictvím oficiálních metodických postupů 

zaznamenatelné. Jedná se o: 

• produkci v rámci stínové ekonomiky (z šedé ekonomiky např. práce na černo, 

spropitné, neregistrované podnikání, z černé ekonomiky např. nelegální zisky z prodeje 

drog, prostituce, organizovaný zločin), 

• netržní produkci domácností (hodnota statků a služeb pro potřebu vlastní nebo osob 

blízkých, na které jedinec vynaloží úsilí a čas), 

• služby dobrovolníků, 

• naturální transakce, dary, transakce s upotřebeným zbožím, 

• změnu kvality vyprodukovaných statků a služeb (hodnota HDP může růst, ale 

zároveň může kvalita stagnovat nebo být snižována na úkor kvantity), 

• užitečnost produkce (např. neprodejné zásoby výrobků), 

• dopad externalit a škody na životním prostředí, 

• neschopnost evidence vyčerpávání neobnovitelných přírodních zdrojů, 

• hodnotu volného času (která ale značně ovlivňuje pracovní výkonnost a kvalitu života, 

zvyšuje blahobyt). 
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Na základě výše uvedeného výčtu faktorů, které nejsou a nemohou být součástí HPD, 

byly vytvořeny další ukazatele, které jsou schopny vypovídat o stavu společnosti s přihlédnutím 

k těmto skutečnostem. 

Jedním z nich je ukazatel čistého ekonomického blahobytu (NEW – v anglickém 

jazyce New Economic Welfare), který byl definován v roce 1972. Jeho autory jsou ekonomové 

J. Tobin a W. Nordhaus. NEW zachycuje hodnotu hrubého domácího produktu v součtu 

s odhadem hodnoty aktivit, které neprojdou trhem, ale bez odhadu hodnot záporných externalit 

(Brčák a kol., 2016, s. 22). Jedinou možností, jak stanovit objem netržních aktivit i negativních 

dopadů je hrubý a subjektivní odhad, který ale nikdy nemůže plně reflektovat skutečný stav, 

proto je jeho vypovídající hodnota diskutabilní. Zároveň nám ale ukazuje, že pouze 

s přihlédnutím k HDP nejsme schopni ekonomický blahobyt reflektovat, protože určité atributy 

skutečnosti HDP nereflektuje.  

Dalším ukazatelem, který je schopen zachytit i sociální stránku vývoje společnosti, je 

index lidského rozvoje (HDI – z anglického Human Development Index). Byl vytvořen pro 

účely porovnávání životní úrovně obyvatel členských států Organizace spojených národů 

(OSN). Srovnání zemí podle tohoto indikátoru je využíváno od roku 1990. Zjišťuje se obtížněji, 

ale jeho vypovídající hodnota je oproti HDP komplexnější, jelikož se soustředí na různé oblasti 

a ukazatele. Vlček (2016, s. 298) uvádí, že v rámci HDI jsou sledovány tři oblasti rozvoje a 

čtyři ukazatele (se stanovenou minimální a maximální hodnotou): 

• oblast délky života, která je charakterizována ukazatelem očekávané délky života 

při narození (od 25 do 85 let), 

• oblast dosaženého vzdělání obyvatelstva je určována mírou gramotnosti dospělého 

obyvatelstva (0 % až 100 %) a mírou zápisu na školy všech stupňů – tzn. základní, 

střední i vysoké (0 % až 100 %), 

• oblast životní úrovně je vyjádřena pomocí ukazatele HDP na obyvatele podle parity 

kupní síly (100 USD až 40 000 USD). 

Stupeň lidského rozvoje státu je po zanalyzování výše uvedených skutečností znázorněn 

na škále od 0 do 1, kdy jej můžeme rozlišit do tří základních kategorií: nízký (index do 0,5), 

střední (index 0,5 až 0,8) a vysoký (index nad 0,8). Podle této metodiky je tedy za vyspělý stát 

považován takový, který svým obyvatelům zabezpečí podmínky pro co nejdelší život, nejvyšší 

vzdělání a pro „získání zdrojů potřebných pro dosažení vysoké kvality života“ (Vlček, 2016, 

s. 298). 
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Jiným ukazatelem, který v rámci hodnocení bere v potaz i udržitelnost rozvoje a 

zohledňuje dopad na životní prostředí, je index šťastné planety (HPI – z anglického Happy 

Planet Index). Byl vytvořen britskou společností New Economics Foundation v roce 2006. 

Poslední měření proběhlo v roce 2016. Podle oficiální metodiky projektu tento index 

vypovídá o tom, jak jsou jednotlivé státy úspěšné v zajištění dlouhého, šťastného a udržitelného 

života. Index se skládá ze tří prvků, a to: 

• životní spokojenosti (vypovídá o subjektivní celkové spokojenosti s žitím v dané 

zemi, kdy respondenti v rámci výzkumu bodují na škále od 0 do 10, do jaké míry 

souhlasí s tvrzeními), 

• očekávané délky života, 

• ekologické stopy (na jednoho obyvatele). 

Výpočtu indexu šťastné planety docílíme tak, že násobek životní spokojenosti a 

očekávané délky života vydělíme ekologickou stopou (Vlček, 2016, s. 298).  

Jak vyplývá z výsledků šetření z roku 2016, na prvním místě podle indexu HPI umístila 

Kostarika. Česká republika byla na 64. místě z celkových 140 zemí, které byly součástí 

výzkumu. 

Negativem tohoto ukazatele může být sporná výpovědní hodnota, jelikož výpočet 

operuje se subjektivním pojetím životní spokojenosti, a zároveň nebyl ve finálních výpočtech 

zohledněn prvek nerovností v rámci země, tzn. např. rozdíl mezi městem a venkovem. Tento 

index však postihuje faktory jako hodnotu volného času, zdraví, což HDP zachytit neumí. 

Oproti HDI zahrnuje HPI do svého výpočtu i problematiku ekologické udržitelnosti. 
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2.3 HDP na jednoho obyvatele 

HDP na jednoho obyvatele je měřítkem ekonomické úrovně dané země. Díky tomuto 

ukazateli tak můžeme porovnávat ekonomickou úroveň zvolených zemí. 

Při srovnávání výkonosti ekonomik jednotlivých států totiž není možné 

porovnávat absolutní hodnoty HDP v domácích měnách, protože tato data nejsou srovnatelná. 

Je proto nutné hodnotu HDP přepočítat na jednoho obyvatele. Tento ukazatel získáme tak, že 

hodnotu reálného HDP za určité období vydělíme počtem obyvatel k danému období. 

Jelikož je hodnota HDP vyjadřována v domácí měně, je nutné převést HDP 

na společnou jednotku, zpravidla na americké dolary (USD) nebo eura (EUR). Přepočet 

měnové jednotky může být proveden dvěma způsoby: 

• podle měnových kurzů, 

• podle parity kupní síly měny.  

„Měnový kurz vyjadřuje cenu jedné měny v jednotkách měny jiné“ (Brčák a kol., 2014, 

s. 162). Autor dále uvádí, že měnový kurz se tvoří na základě nabídky a poptávky po konkrétní 

měně a že existuje řada faktorů, které jej ovlivňují. 

Nabídka domácí měny je například tvořena subjekty, které importují zboží ze zahraničí 

na domácí trh, nebo zahraničními subjekty, které inkasují příjem v domácí měně. Poptávku 

po domácí měně zajišťují subjekty, které vyváží zboží na zahraniční trhy, nebo tuzemské 

subjekty, které realizují příjmy v zahraničí (např. dividendy nebo úroky). 

Z dalších ekonomických činitelů je měnový kurz ovlivňován vývojem úrokových sazeb, 

vývojem inflace či tempem ekonomického růstu. Z vybraných neekonomických činitelů je 

pro vývoj měnového kurzu důležitá stabilita politické situace, jistota právního prostředí nebo 

očekávání budoucího vývoje na základě zveřejňovaných statistických dat. 

Průměrný roční měnový kurz za rok 2018 byl podle dostupných statistik České národní 

banky (ČNB) 25,643 Kč/ €. 

Parita kupní síly měny slouží k porovnání kupní síly měnových jednotek různých zemí 

na domácích trzích. „Teorie parity kupní síly tvrdí, že za jednu jednotku jakékoliv měny by 

mělo být možné koupit totéž množství zboží ve všech zemích“ (Mankiw in Brčák a kol., 2014, 

s. 164). 
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ČSÚ na oficiálních webových stránkách v sekci Evropského srovnávacího programu 

uvádí konkrétní příklad, na kterém lze paritu kupní síly dobře ilustrovat. Pokud stejný výrobek 

stojí v ČR 200 Kč a ve Francii 10 €, pak parita kupní síly pro daný výrobek mezi ČR a Francií 

je 1:20. Z toho plyne, že za jedno euro obdrží nakupující ve Francii stejné množství výrobku, 

jako by obdržel za 20 Kč v ČR. 

Ve skutečnosti se měnové kurzy odlišují od parity kupní síly, jsou buď nadhodnocené 

nebo podhodnocené. Z příčin odchylek měnového kurzu od parity kupní síly, které popisují 

Brčák a kol. (2014, s.166), můžeme jmenovat např.: 

• informační asymetrie, 

• transakční náklady, 

• odlišné spotřební koše v jednotlivých zemích, 

• mezinárodní pohyb kapitálu, 

• výkyv nabídky a poptávky po měnách jednotlivých zemí (nedokonalost tržní 

soustavy). 

Je tedy důležité při mezinárodních srovnáváních vycházet z hodnot vyjádřených 

stejným způsobem, a vždy tedy porovnávat přepočet HDP na obyvatele buď podle měnového 

kurzu nebo parity kupní síly. 
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2.4 Nezaměstnanost 

O nezaměstnanosti hovoříme v případě, kdy část práceschopného ekonomicky 

aktivního obyvatelstva, která chce pracovat, nemůže najít odpovídající zaměstnání. Je projevem 

nerovnováhy na trhu práce a představuje závažný ekonomický, sociální i politický problém 

(Vlček, 2016, s. 445). 

Mareš (2002, s. 16) přejímá definici zaměstnanosti podle Mezinárodního úřadu práce 

v Ženevě (anglicky ILO – International Labour Organisation), na niž se odvolává i platný zákon 

o zaměstnanosti v České republice. Ta za nezaměstnaného považuje toho, kdo je schopný práce, 

chce zaměstnání, a i přes to v daný okamžik zaměstnán není. 

Brožová (2014, s. 227) i Holman (2015, s. 151) zpřesňují výše uvedenou definici 

o nutnost aktivního přičinění se v hledání uplatnění na trhu práce. 

Brčák a kol. (2014, s. 140) se ve své publikaci ztotožňují s vymezením Eurostatu, 

Statistického úřadu Evropské Unie. Nezaměstnaní jsou definováni jako osoby starší patnácti let 

bez zaměstnání (vyloučeno je i sebe zaměstnání), kteří práci aktivně hledají a jsou ochotni do ní 

nastoupit ve lhůtě 14 dnů od přijetí nabídky. Tyto charakteristiky musí nastat všechny současně, 

jinak by osoba byla zaměstnaná nebo případně ekonomicky neaktivní. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří všichni zaměstnaní i nezaměstnaní obyvatelé ve 

věku od 15 do 64 let, protože představují pracovní sílu daného státu. Mezi ekonomicky 

neaktivní obyvatelstvo se započítávají všichni, kdo práci nemají a ani ji z různých důvodů 

nehledají – např. děti, studenti, důchodci a osoby v domácnosti (Brožová, 2012, s. 228 a Sojka 

a Konečný, 2006, s. 80). 

Vlček (2016, s. 445) vymezuje nezaměstnanost z makroekonomického hlediska, jako 

„převis poptávky nad nabídkou na celkovém trhu práce.“ 

2.4.1 Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti je důležitý makroekonomický ukazatel, díky kterému můžeme 

analyzovat aktuální situaci nebo sledovat a hodnotit vývoj ve zvoleném období na pracovním 

trhu. Zároveň je tento ukazatel mezinárodně srovnatelný, na rozdíl od vyjádření absolutního 

počtu nezaměstnaných osob, který je vázán na porovnání pouze v rámci daného státu. 
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Vlček (2016, s.452-452) uvádí, že registrovanou míru nezaměstnanosti vykazuje 

Úřad práce ČR spadající pod MPSV na základě evidence nezaměstnaných, kteří mohou 

do práce nastoupit, pokud je jim nabídnuta vhodná pracovní nabídka. Obecnou míru 

nezaměstnanosti pak odhaduje ČSÚ z údajů Výběrového šetření pracovních sil, který dotazuje 

reprezentativní vzorek obyvatel a který slouží k mezinárodním srovnáním Eurostatu. 

Od roku 2013 byl sjednocen výpočet míry nezaměstnanosti v ČR. Jak uvádí oficiální 

společná tisková zpráva Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Ministerstva práce a sociálních 

věcí (MPSV), oficiálně nese název „podíl nezaměstnaných osob.“ 

„Míra nezaměstnanosti vyjadřuje procentuální podíl nezaměstnaných na ekonomicky 

aktivním obyvatelstvu“ (Brčák a kol., 2014, s. 23). Ekonomicky aktivním obyvatelstvem se 

pro účely statistiky rozumí všichni obyvatelé v produktivním věku (od 15 do 64 let). Oproti 

tomu mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo se řadí ti, kdo práci nemají a ani ji nehledají. 

Patří mezi ně děti, studenti, osoby v domácnosti a důchodci (Brožová, 2012, s. 228). 

Vzorec vypočtu míry nezaměstnanosti zaznamenáme takto, 

 

 

 

kde jednotlivé znaky zastupují: 

u…míra nezaměstnanosti v %, 

U…počet nezaměstnaných, 

L…počet zaměstnaných, 

L + U … ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

 

Přirozená míra nezaměstnanosti je míra nezaměstnanosti nastávající při dlouhodobé 

rovnováze na trhu práce bez vnějších zásahů do ekonomiky. Každý, kdo práci hledá a je ochoten 

přijmout zaměstnání za trhem nabízenou mzdu, ji získá. Fakticky tak existuje jen 

nezaměstnanost frikční a dobrovolná /detailněji viz kap. 2.4.2/ (Sojka a Konečný, 2006, s. 84). 

Brčák a kol. (2014, s. 142) dodávají, že je to „míra nezaměstnanosti, která neakceleruje 

růst inflace.“ Dále uvádí, že přirozená míra nezaměstnanosti je ovlivněna především časem, 

𝑢 =
 𝑈

𝐿 + 𝑈
 ∙ 100 

Zdroj: Brožová, 2012, vlastní úprava 
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který musí nezaměstnaný investovat do procesu hledání nové práce, a nepružností nominálních 

mezd. Dále autoři zmiňují i další okolnosti, které ovlivňují přirozenou míru nezaměstnanosti, 

přičemž vždy záleží na jejich intenzitě a vývoji v konkrétní zemi. Patří mezi ně například 

demografické rozložení obyvatelstva a jeho vývoj, pracovně právní prostředí, efektivnost mezd 

a záruka minimální mzdy, systém sociálního zabezpečení, pojištění osob v době 

nezaměstnanosti, systém rekvalifikací a rozvoj jednotlivých ekonomických sektorů. 

2.4.2 Formy nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost můžeme hodnotit a analyzovat na základě kritérií dobrovolnosti, délky 

trvání a příčin, a tak rozeznáváme různé formy nezaměstnanosti. 

Z hlediska dobrovolnosti rozlišujeme nezaměstnanost dobrovolnou a nedobrovolnou. 

Dobrovolně nezaměstnaní práci nemají a nehledají. Často jsou schopni své existenční náklady 

pokrýt z jiných zdrojů (rodinní příslušníci úspěšného podnikatele, akcionáře, rentiéři apod., 

anebo osoby, které preferují více volného času). Patří sem ale i ti, kdo se nesnaží odpovídající 

zaměstnání hledat, jelikož přestali doufat, že jej najdou (např. bezdomovci) (Sojka a Konečný, 

2006, s. 80). Brožová (2012, s. 234) do této skupiny zařazuje i osoby, které se 

na základě vlastního rozhodnutí rozhodli stávající zaměstnání opustit a po určitou dobu hledají 

nové způsoby, jak se prosadit na pracovním trhu, s vidinou lepšího ohodnocení za odvedenou 

práci. 

Nedobrovolně zaměstnaní oproti tomu aktivně hledají práci a jsou připraveni přijmout 

práci za trhem stanovenou odměnu (nebo i nižší), ale na trhu práce jim neposkytuje příslušnou 

pracovní pozici. 

Z hlediska délky trvání pak dělíme nezaměstnanost krátkodobou a dlouhodobou. 

U krátkodobě nezaměstnaných nepřesáhne doba nezaměstnanosti jeden rok. Mezi 

krátkodobě nezaměstnané patří především absolventi středních a vysokých škol, kteří po škole 

hledají první stálé zaměstnání nebo zaměstnanci, kteří jsou ve fázi změny – předchozí 

zaměstnání již opustili, ale nové teprve hledají. Zároveň sem patří i uchazeči o zaměstnání 

registrovaní na úřadech práce, kteří se rekvalifikují. Krátkodobá nezaměstnanost je vlastně 

překlenovacím obdobím a souvisí s přirozenou fluktuací sil na trhu práce. Nepředstavuje 

pro ekonomiku závažný problém. 



 

   24 

 

Na rozdíl od dlouhodobé nezaměstnanosti, která nastává, pokud je osoba 

nezaměstnaná déle jak rok. Kromě ekonomických dopadů na hospodářství jako celek (není 

využit veškerý potenciál ekonomiky, jsou vynakládány prostředky na podpory 

v nezaměstnanosti, aj.) má vliv i na ekonomickou situaci jedince a přináší s sebou i problémy 

psychologické (pocit méněcennosti) a sociální (vyloučení ze sociální skupiny).  

Z hlediska příčin rozeznáváme nezaměstnanost frikční, strukturální, cyklickou a 

sezónní. Toto dělení ve svých publikacích prezentují i Mareš (2002 s. 18-21), Sojka a Konečný 

(2006, s. 81), Brčák a kol. (2014, s. 145) a Vlček (2016, s. 435-436). 

Frikční nezaměstnanost je určena běžnými procesy na trhu práce, především 

s přesunem pracovních sil. Pokud pracovník mění zaměstnání, může být jistou dobu 

nezaměstnaný, než najde takové zaměstnání, které by co nejvíce odpovídalo jeho představám 

a požadavkům, nebo než se takové nové pracovní místo uvolní. Podpory v nezaměstnanosti a 

informovanost subjektů na trhu práce ovlivňují délku trvání frikční nezaměstnanosti, ale jejím 

typickým rysem je právě krátkodobost. 

Strukturální nezaměstnanost souvisí se strukturálními změnami v ekonomice, 

především s územními a odvětvovými, a dynamikou jejich vývoje. Když jedno odvětví zaniká, 

vytvoří se na pracovním trhu nabídka pracovních sil. Ta ale neodpovídá poptávané pracovní 

síle, především pokud jde o kvalifikaci nebo vzdělání pracovníků. Částečným řešením je účast 

nezaměstnaných v rekvalifikačních programech a kurzech. Nevýhodou je však časová 

náročnost získání nové kvalifikace, a ne vždy je možné rekvalifikaci uskutečnit. Podtypem 

strukturální nezaměstnanosti je technologická nezaměstnanost, kdy technika nahrazuje 

lidskou pracovní sílu, což v důsledku vede k rušení pracovních míst a nárůstu míry 

nezaměstnanosti. 

Cyklická nezaměstnanost se odvíjí od ekonomických cyklů, které detailněji 

objasňujeme v kapitole 3. V období expanze nezaměstnanost zpravidla klesá a v období recese 

naopak stoupá. Tím, že lidé mají obavu o ztrátu zaměstnání nebo jej dokonce ztratí, neutrácí 

tolik a tím klesá poptávka po zboží. Firmy proto omezují produkci a z těchto důvodu mohou 

být i nuceny propouštět své zaměstnance. Jelikož recese postihuje většinu odvětví, je 

pro nezaměstnané obtížnější najít uplatnění na pracovním trhu. 
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Sezónní nezaměstnanost je ovlivněna s přírodním cyklem a střídáním ročních období. 

Pro některá odvětví jsou sezónní výkyvy určující a vedou k útlumu nebo růstu ekonomické 

aktivity v závislosti na nich. Mimo hlavní sezónu tak zaměstnavatelé nejsou schopni z důvodu 

nižší poptávky po statcích uživit své zaměstnance. Ti se tak na mimosezónní období mohou stát 

nezaměstnanými. Oblasti, ve kterých sezónnost hraje významnou roli, jsou například 

stavebnictví, zemědělství nebo cestovní ruch. 

2.4.3 Rizikové skupiny nezaměstnaných 

Buchtová (2013, s. 82-91) se ve své stati o psychologii nezaměstnanosti 

věnuje skutečnosti, že jisté skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva mohou být na trhu 

práce v nevýhodě z různých důvodů. Je pro ně složitější najít si odpovídající pracovní pozici, 

která by měla perspektivu v dlouhodobějším časovém horizontu. Obvykle se tak stávají 

nezaměstnanými opakovaně nebo se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností. 

Čerství absolventi středních a vysokých škol bez praxe představují problematickou 

skupinu. Pokud už při studiu nepracují, ať už z vlastního rozhodnutí nebo z důvodu náročnosti 

studia, chybí jim zkušenosti, pracovní návyky i sociální vazby, které jsou důležité pro 

informovanost o pracovních příležitostech. Pokud se věnují přivýdělkům, které nesouvisí 

s oborem jejich studia a slouží pouze ke krátkodobému finančnímu zajištění, v dlouhodobém 

výhledu jim nemusí přinést očekávané výhody. Kvůli roztříštěné pozornosti mohou prodlužovat 

studium nebo jej nedokončit, protahuje se tak i doba závislosti na rodinném zázemí. Proto by 

určitá forma placené praxe při studiu mohla být vhodným řešením, jelikož by pro budoucí 

spolupráci byli motivování jak studenti, tak i zaměstnavatelé. 

Oproti tomu i starší osoby, zpravidla v předdůchodovém věku jsou ohroženi na trhu 

práce. Ztrátu zaměstnání u nich doprovází pocity strachu, nejistoty, ztráty sebedůvěry, a to 

může vést k vážným zdravotním problémům. Mohou zanevřít na práci i sociální kontakty, 

jelikož se jsou okolnostmi nuceni změnit svůj režim a dosavadní návyky. Pro zaměstnavatele 

je zaměstnání takových osob méně výhodné především s ohledem na produktivitu. Výhodou by 

však mohly být jejich pracovní a životní zkušenosti. 

S ohledem na produktivitu práce a výkon souvisí i zaměstnávání zdravotně 

znevýhodněných osob. Zde je nutné brát v potaz i hledisko smyslu života, důstojnosti lidské 

bytosti a důsledky vyčlenění z většinové společnosti. 
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Také ženy mohou být na trhu práce znevýhodněny. Důležitou roli v této skutečnosti 

hraje mateřství a starost o domácnost. Zaměstnavatelé se mohou obávat častějších absencí nebo 

neochotě pracovat přesčas. To může narušovat výkonově orientovaný pracovní proces.  

Problémy s uplatněním mohou mít v neposlední řadě i lidé bez kvalifikace. Nedostatek 

motivace, nevhodné návyky a vzory v rodině značně ovlivňují pracovní morálku. Mnohdy se 

jedná o sociálně nepřizpůsobivé jedince. 

2.4.4 Nástroje politiky zaměstnanosti 

Politika zaměstnanosti, která tvoří část hospodářské politiky státu, cílí právě i 

na rizikové skupiny nezaměstnaných. V zájmu každého státu je, aby jeho obyvatelé, kteří chtějí 

pracovat, uplatnění na pracovním trhu našli. Politika zaměstnanosti se tedy nezabývá 

dobrovolně nezaměstnanými. „Politika zaměstnanosti usiluje o dosažení rovnováhy mezi 

nabídkou práce a poptávkou po práci. Zpravidla je výsledkem úsilí státu, zaměstnavatelů, 

zaměstnanců a odborů“ (Brčák a kol., 2014, s. 147). 

Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, je jedním ze základních právních 

dokumentů, který vymezuje rámec pro dosažení stanovených cílů státní politiky zaměstnanosti. 

Stát se především snaží usilovat o rovnováhu na trhu práce a o to, aby využití pracovní síly bylo 

produktivní. Jeho úkolem je zabezpečit právo občanů na zaměstnání. 

Základní kategorie nástrojů, které zákon rozlišuje, jsou aktivní a pasivní nástroje 

politiky zaměstnanosti. 

Brčák a kol. (2014, s. 147) sumarizují, že opatření aktivní politiky zaměstnanosti by 

měly vést ke snižování nezaměstnanosti tím, že budou nastaveny výhodné podmínky pro 

cílovou skupinu. Na Integrovaném portálu MPSV můžeme nalézt výčet nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti, které vychází ze zákona o zaměstnanosti, § 108 až § 117. Patří mezi ně 

rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, 

příspěvek na zapracování a při přechodu na nový podnikatelský program. Součástí jsou i 

poradenské služby v těchto oblastech. 

Oproti tomu pasivní politika nezaměstnanosti má za úkol zajištění přijatelných 

podmínek hlavně pro dočasně nezaměstnané, aby ekonomické a sociální důsledky 

nezaměstnanosti pro jedince i celou společnost byly co nejméně bolestné. Tvoří ji podpory 

v nezaměstnanosti a možnost předčasného odchodu do důchodu. 
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2.4.5 Důsledky nezaměstnanosti 

Reakce na ztrátu zaměstnání je vždy individuální a závisí na mnoha okolnostech. 

Obecně však platí, že čím je období nezaměstnanosti delší, tím jsou důsledky závažnější. 

Nezaměstnanost představuje komplexní problém. 

Z hlediska zdravotního je jedinec vystaven vyšší míře stresu a psychickému tlaku, což 

může mít za následek nejrůznější psychosomatické potíže. Zásadní je i změna životního stylu, 

která vede ke ztrátě pracovnách návyků, změně režimu a izolaci od své sociální skupiny. 

To může také zapříčinit zvýšený výskyt sociálně patologických jevů, nadměrnou konzumaci 

alkoholu, léků nebo užívání drog. V krajích případech může vést ke kriminální činnosti. 

Ekonomické důsledky spočívají v obecné rovině především ve ztrátě produkce, snížení 

objemu daňových příjmů a zvýšených nákladech na sociální podpory. Pracující přichází 

postupem času o svou kvalifikaci, razantně jsou sníženy příjmy domácnosti, a v důsledku i 

výdaje a životní úroveň (Brčák a kol., 2014, s. 146). 

  



 

   28 

 

2.5 Inflace 

„Inflace je projev ekonomické nerovnováhy, jejíž vnějším znakem je růst cenové 

hladiny“ (Brčák a kol. 2014, s. 127). Podílí se na ekonomické nestabilitě, zvyšuje míru nejistoty 

budoucího ekonomického vývoje a snižuje kupní sílu peněz (Sojka a Konečný, 2006, s. 85). 

Opakem inflace je deflace, tedy snížení cenové hladiny. Dezinflace je termín užívaný pro 

„pokles tempa míry inflace“ (Vlček, 2016, s. 425). 

2.5.1 Měření inflace 

Měření inflace probíhá prostřednictvím sledování vývoje indexu spotřebitelských cen 

(CPI, anglicky Consumer Price Index). Při výpočtu indexu spotřebitelských cen porovnáváme 

náklady na pořízení stejného spotřebního koše v cenách běžného a základního období. 

Spotřební koš reprezentuje nejdůležitější výdaje průměrné domácnosti na potraviny, 

nepotravinářské zboží a služby. Položky spotřebního koše jsou v ČR vymezeny Českým 

statistickým úřadem, který je v souladu se zvyšováním životní úrovně obyvatelstva každoročně 

v lednu upravuje tak, aby se co nejvíce přibližovaly realitě. Jednotlivým položkám jsou 

přiřazeny váhy podle významnosti v dané ekonomice. 

Vzorec výpočtu míry inflace zní: 

 

 

 

kde jednotlivé znaky znamenají: 

π……míra inflace v %, 

CPI…index spotřebitelských cen, 

t…….období běžné, 

t-1…..období základní /předchozí. 

Míru inflace můžeme porovnávat vůči základnímu období (stanovovaným ČSÚ) nebo 

meziročně. Zpravidla se měří průměrná roční míra inflace. Kvůli sezónním výkyvům se míra 

inflace zjišťuje i po jednotlivých měsících. 

𝜋𝑡 =  
𝐶𝑃𝐼𝑡 −  𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝐶𝑃𝐼𝑡−1
 ∙  100 

Zdroj: Vlček, 2016, s. 427, vlastní úprava 
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2.5.2 Formy a příčiny inflace 

Na inflaci můžeme nahlížet z různých hledisek a tím rozlišovat rozdílné formy inflace. 

Vlček (2016, s.432) i Brčák a kol. (2014, s.131) shrnují, že podle kvantitativního kritéria 

rozlišujeme inflaci mírnou, pádivou a hyperinflaci. 

Za mírnou inflaci se považuje všeobecný růst cenové hladiny do 10 % ročně. Peníze 

plní svou funkci, lidé v ně mají důvěru. Je součástí přirozeného vývoje ekonomiky, a tudíž je 

označována jako zdravá inflace. 

Pádivá inflace nabývá dvojciferných hodnot; pokud se překlene do trojciferných 

hodnot, nazývá se cválající inflací. Peníze neplní svou funkci uchovatele hodnoty a jsou 

ukládány do reálných aktiv (nemovitosti, drahé kovy, pozemky, umělecká díla). 

Hyperinflace je stav, kdy cenová hladina roste o tisíce a více procent ročně. Peníze 

neplní svou funkci, jako platidlo se užívá zahraničních měn a rozšiřuje se barterový obchod. 

Je nutný zásah státu provedením měnové reformy a zavedením podpůrných opatření 

(např. sociální podpora, prominutí dluhů). 

Dále rozlišují inflaci podle charakteristiky projevu na zjevnou (otevřenou), 

potlačovanou a skrytou. Zjevná inflace se projevuje růst cenových hladin do cenových indexů, 

jsou reflektovány v měřeních statistických úřadů. O potlačované inflaci mluvíme tehdy, pokud 

vláda brání růstu cenových hladin svými opatřeními, např. ve formě stanovení nejvyšších 

možných cen některých statků a služeb. Ty mají za následek neuspokojenou poptávku 

a rozmach černého trhu. Tím pádem dochází k nerovnovážnému stavu na trhu. Skrytá inflace 

je taková, kterou cenové indexy nedokáží zachytit. Například změna struktury potřeb a 

spotřebního chování domácností nebo inovace nemohou být podchyceny z důvodu 

nedokonalosti výpočtu indexů. Ty abstrahují od složitosti ekonomické reality a pracují pouze 

s její částí. 

Z hlediska příčin je inflace buď tažená poptávkou nebo tlačená nabídkou (náklady).  

Pokud je inflace tažená poptávkou, celková poptávka je vyšší než množství 

vyprodukovaných statků a služeb v celé ekonomice. Aby došlo k rovnováze na trhu, zvyšuje se 

cenová hladina (Sojka a Konečný, 2006, s. 86). 

Pokud je inflace tlačená nabídkou, je cenová hladina statků a služeb zvyšována 

z důvodu zvýšení vstupních nákladů na jejich výrobu (Sojka a Konečný, 2006, s. 87). 
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2.5.3 Důsledky inflace 

Inflace s sebou přináší řadu důsledků, které mohou ekonomice uškodit. Mírná inflace 

stimuluje ekonomický růst, jelikož odráží potřebu trhu. „Inflace vyvolaná mírným přebytkem 

poptávky může podnítit ekonomiku k růstu produktu a zaměstnanosti zvyšováním výrobních 

kapacit, případně i k novým investicím“ (Vlček, 2016, s. 439). Ale pokud je dlouhotrvající, 

může představovat problém. 

Vlček (2016 s. 442) a Brčák a kol. (2014, s. 136-137) identifikují následující důsledky 

inflace. Inflace: 

• vede k narušení ekonomického rozhodování, 

• vytváří tlak na změnu struktury jmění, 

• ovlivňuje na reálnou hodnotu bohatství, 

• narušuje rovnováhu peněžních toků, 

• ovlivňuje funkci peněz, které přestávají být uchovatelem hodnoty (výhodná je 

pro dlužníky, ne pro věřitele), 

• utváří nejisté ekonomické prostředí (neláká investory), 

• má nepříznivý vliv na mzdy a platy, 

• ovlivňuje příjemce fixních důchodů (stipendia, důchody, pevné úroky), 

• deformuje ceny u dlouhodobých smluv (nájemní, dodavatelské nebo pracovní), 

• prohlubuje sociální nerovnost. 
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2.6 Platební bilance 

Platební bilance „slouží k zachycení a monitorování všech mezinárodních obchodních 

a finančních transakcí institucí a obyvatel dané země. Jde o účet všech ekonomických transakcí 

mezi národní ekonomikou a zahraničím uskutečněných v určitém období“ (Slaný a kol. 2003, 

s. 167). 

Slaný a kol. (2003, s. 168) i Brčák a kol. (2014, s. 175) upozorňují, že sestavy platebních 

bilancí se liší v závislosti od účelu, ke kterému jsou určeny. Pro hlubší ekonomické rozbory 

jsou využívány podrobné sestavy. Pokud mají pouze informační charakter, užívá se 

zjednodušených sestav, ve kterých jsou jednotlivé položky seskupovány do skupin dle 

společných znaků. 

Metodiku sestavení platební bilance sestavuje a publikuje Mezinárodní měnový fond 

(MMF). V ČR statistiku platební bilance zpracovává Česká národní banka. 

2.6.1 Horizontální a vertikální členění platební bilance 

Vlček (2016, s. 523-524) a Slaný a kol. (2003, s. 168-169) shrnují dělení platební bilance 

doporučené metodikou MMF. Na základě kritéria struktury je na platební bilanci nahlíženo 

z pohledu horizontálního a vertikálního. 

Horizontální členění představuje věcnou strukturu a skládá se z těchto položek: 

• běžného účtu, ten zaznamenává: 

o obchodní bilanci (import a export statků), 

o bilanci služeb (doprava, pojištění, cestovní ruch, licenční poplatky, aj.),  

o bilanci důchodů (mzdy zahraničních pracovníků, dividendy, úroky, aj.), 

o bilanci transferových plateb (sociální převody, příspěvky mezinárodním 

organizacím, aj.), 

• kapitálového účtu, ten zachycuje: 

o kapitálové transfery (např. převody akcií, odpuštění dluhů), 

• finančního účtu, ten je tvořen: 

o přímými zahraničními investicemi (tvoří alespoň 10 % ze základního 

kapitálu podniku a tím mají vliv na jeho řízení), 
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o portfoliovými investicemi (do cenných papírů, jejichž hodnota nezakládá 

podíl na řízení, zpravidla se jedná o nízké kapitálové investice, 

dluhopisy), 

o ostatními investicemi (např. úvěry nebo bankovní vklady), 

• salda chyb a opomenutí (statistického nesouladu způsobeného nedokonalostí 

evidence, odhady některých položek, metodickými problémy zjišťování údajů 

apod.), 

• devizových rezerv (vystihují vývoj aktiv, kterými disponuje centrální banka a 

ministerstvo financí – především jde o zahraniční měny, zahraniční cenné papíry 

a zlato). 

Vertikální členění určuje jednotlivé sloupce, do kterých jsou konkrétní operace položek 

zaznamenávány. Rozlišují se operace: 

• kreditní – jejich přírůstek zlepšuje platební bilanci, 

• debetní – jejich přírůstek zhoršuje platební bilanci. 

„Členícím kritériem je vztah operace k devizové nabídce nebo poptávce. Kreditní 

operace vytváří na trhu devizovou nabídku, debetní operace poptávku po devizách“ 

(Slaný a kol., 2003, s. 169). 

Základní operace můžeme znázornit do tabulky takto: 

položka kredit (+) debet (-) 

pohyb zboží export zboží import zboží 

pohyb služeb export služeb import služeb 

pohyb důchodů import důchodů export důchodů 

pohyb transferů import transferů export transferů 

pohyb kapitálu import kapitálu export kapitálu 

devizové rezervy snížení devizových rezerv zvýšení devizových rezerv 

Zdroj: Slaný a kol., 2003, s. 169, vlastní úprava 

Platební bilance je vedena na základě podvojného účetnictví (má dáti – dal). Účetně je 

tedy vždy vyrovnaná. 

Platební bilance bude v rovnováze, pokud se schodky a přebytky na jednotlivých účtech 

navzájem pokryjí. Každá země usiluje o dlouhodobou vyrovnanost platební bilance. 
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Deficit platební bilance vzniká tehdy, když převažují schodky. Ekonomické postavení země 

vůči zahraničí se tak zhoršuje. Pokud převažují přebytky, vzniká přebytek platební bilance.  

Vlček (2016, s. 525) uvádí, že nejužívanější metodou nápravy platební bilance je pohyb 

devizového kurzu, neboť jiné postupy se v praxi zpravidla neosvědčily. 
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3 Ekonomické cykly 

Neustálý nárok na zvyšování produkce by měl být vést k tendenci neustálého růstu 

výkonnosti ekonomiky. Ekonomická realita je však mnohem komplexnější a velmi rychle se 

mění. Růst ekonomiky není jevem, který by byl konstantním, ale je doprovázen kolísáním 

makroekonomických veličin. Pro ekonomy zabývající se makroekonomií je stěžejní odhalit 

příčiny kolísání, aby je v budoucnu mohli předvídat, a pokud to bude možné, tak jejich vzniku 

i předcházet (Vlček, 2016, s. 380). 

Střídání vzestupných a sestupných fází v národním hospodářství se označuje jako 

cyklický vývoj ekonomiky. Cyklickým vývojem prochází každá ekonomika, která funguje 

na základě tržních mechanismů. Každý ekonomický cyklus je však jedinečný, liší se délkou 

trvání a hloubkou jednotlivých fází i průvodními jevy (Vlček, 2016. s 381). 

Při sledování ekonomických cyklů je pozornost zaměřena především na vývoj reálného 

domácího produktu, který má obecně vzato rostoucí tendenci. Reálný domácí produkt se 

během cyklického vývoje odchyluje od potenciálního produktu (produkt, který může být 

vyprodukován za stejné období při využití maximálních kapacitních možností ekonomiky). 

Rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem se označuje jako produkční mezera (GAP). 

O recesní mezeře hovoříme, pokud skutečné HDP je nižší než potenciální HDP, nejsou 

plně využity veškeré výrobní faktory, které má ekonomika k dispozici. Průvodním jevem je 

vysoká míra nedobrovolné nezaměstnanosti. Expanzní mezera vzniká, pokud je reálný 

produkt vyšší než potencionální. Dostupné zdroje jsou přetěžovány a zvyšuje se cenová hladina, 

jinými slovy roste míra inflace (Vlček, 2016, s.  381 a Sojka a Konečný, 2006, s 72). „Cílem 

hospodářské politiky státu je, aby tato mezera, ať už kladná nebo záporná, byla co nejmenší“ 

(Brčák a kol., 2014, s. 189). 
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3.1 Členění ekonomických cyklů 

Brčák a kol. (2014, s. 189) i Vlček (2016, s. 382-383) ve svých publikacích předkládají 

tradičního rozlišení cyklů na základě kritéria délky trvání na cykly krátkodobé, střednědobé 

a dlouhodobé. Jednotlivé cykly se ve skutečnosti překrývají a pravidelně se opakují. 

Krátkodobý cyklus probíhá v rámci střednědobého cyklu a střednědobý pak v rámci cyklu 

dlouhodobého. Aby bylo možné jednotlivé kategorie jasně vymezit, časové dimenze striktně 

oddělíme. 

Krátkodobé cykly trvají zpravidla v rozmezí dvou až tří let a bývají označovány jako 

Kitchinovy cykly. Projevují se tak, že hodnota reálného produktu v jednotlivých odvětvích 

krátkodobě fluktuuje po dobu několika měsíců po sobě jdoucích. Příčinou fluktuace je zejména 

změna v poptávce u spotřebního zboží pro dlouhodobější užití (např. pokud je uvedena na trh 

nová generace počítačů, mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení) a sezónní 

události a vlivy, které ovlivňují spotřebitele i producenty (např. v odvětví zemědělském, 

stavebnickém nebo cestovního ruchu).  

Střednědobé cykly se projevují v časovém úseku přibližně od 7 do 11 let a nazývají se 

také jako Juglarovy cykly. Projevem střednědobých cyklů je kolísání v rozmachu ekonomiky a 

opakující se hospodářské, obchodní a průmyslové cykly. Korelují s obnovou fixního kapitálu 

(technického vybavení podniků). Podniky investují do strojů a zařízení, jelikož jsou 

motivovány zvýšením zisku implementováním inovací. Po určité době, kdy se inovace masově 

rozšíří, se ekonomika tržními mechanismy oprostí takových pokusů o inovaci, které nepřináší 

plánovaný úspěch a zisk. Střednědobé cykly jsou také ovlivňovány pohyby úrokové míry. 

Pokud dojde k jejímu snížení v období hospodářského vzestupu, firmy jsou ochotnější 

investovat více. Když se úroková míra začne vracet k původní hodnotě a případně se i zvyšovat, 

firmy omezí rozsah plánovaných investic, čímž ale ovlivní i subjekty, u kterých dříve kapitálové 

statky poptaly a objednaly. V ekonomice poté nastává investiční skepse, v jejímž důsledku 

dochází ke snižování produkce a zvyšování nezaměstnanosti. 

Dlouhodobé cykly setrvávají v ekonomických projevech po dobu 40 až 60 let a nesou 

označení Kondratěvovy vlny. Jsou vyvolány implementací radikálních inovací, s nimiž vznikají 

nová odvětví i další obory. Základní techniky a technologie v dlouhodobých cyklech prochází 

třemi základními stádii. Nejprve vzniknou jako inovace, poté se implementují do různých sfér 

lidské činnosti a neustále se rozvíjí a zdokonalují, čímž ale s sebou nesou zárodek budoucího 

relativního úpadku, jelikož budou v určitém okamžiku nevyhnutelně nahrazeny novější a 
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efektivnější metodou. Brčák a kol. (2014, s. 189) připomínají, že se můžeme setkat s různým 

vymezením vln inovační teorie v závislosti na pojetí konkrétních autorů. Zpravidla bývá 

definováno pět dlouhých vln: 

• první vlna (1780-1842) je spojena s průmyslovou revolucí a rozšířením užívání 

parního stroje a dalších strojů, 

• druhá vlna (1842-1898) souvisí s rozkvětem železnic a lodní dopravy, 

ocelářského průmyslu, chemického průmyslu, 

• třetí vlna (1898-1950) nastala s rozmachem elektroenergetiky, elektrotechniky, 

automobilového a leteckého průmyslu, 

• čtvrtá vlna (po 2. světové válce) započala s rozvojem jaderné energetiky, 

mikroelektroniky, mikro technologií a kosmonautiky, 

• pátá vlna (od přelomu tisíciletí) se vztahuje k nástupu informační revoluce, kdy 

hlavní těžiště inovací spočívá v podpoře výzkumu oblasti informatiky, 

telekomunikací, internetu a nanotechnologií. 

Teorií ekonomických cyklů a vztahu inovací k ekonomickému rozvoji se zabýval 

rakousko-americký ekonom J. A. Schumpeter (1883-1950). Ve svém díle Business Cycles 

(1939) předkládá principy ekonomických cyklů, které jsou podle něj odrazem „inovačních vln“ 

neboli odrazem vzniku a šíření inovací různého typu (Holman, 2010, s.331).  



 

   37 

 

3.2 Průběh ekonomického cyklu 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly o ekonomických cyklech, každý ekonomický 

cyklus je ve své podstatě jedinečný. I přes to můžeme najít společné rysy, díky kterým můžeme 

ekonomické cykly popsat a analyzovat. Jsou jimi opakující se fáze, které se pravidelně střídají 

v určité posloupnosti. 

Podle počtu fází ekonomického cyklu můžeme rozlišit dva modely: model dvoufázový 

a model čtyřfázový. U dvoufázového modelu ekonomického růstu se zkoumá fáze expanze 

(konjunktury) a kontrakce (recese). U modelu čtyřfázového jsou navíc sledovány body zlomu 

– vrchol a dno (sedlo), které tvoří hranice expanze a kontrakce (Brčák a kol. 2014, s. 190). 

Názvy označení jednotlivých fází se liší v závislosti na pojetí konkrétního autora. 

Graficky můžeme ekonomický cyklus a jeho fáze znázornit takto: 

 

Zdroj: Vlček, 2016, s. 385, vlastní úprava 

Graf zachycuje vývoj růstu reálného HDP v čase a jak se liší od produktu potenciálního. 

Jednotlivé fáze naznačené v grafu mají své typické průvodní znaky, které si nyní detailněji 

popíšeme. 

Při fázi expanze/ konjunktury ekonomika roste. Spotřebitelé poptávají více výrobků a 

firmy jsou ochotny více vyrábět. Rosou jejich zisky, a tak mohou více investovat do vybavení, 

inovací, ale i svých zaměstnanců. Roste také zaměstnanost a zvyšují se i mzdy. Roste ale i 

cenová hladina. Zároveň se však v určitém bodě dostane ekonomika na své produkční 

maximum, kdy plně využívá své výrobní zdroje. Pokud je expanze silná a dlouhá, může nést 

označení boom nebo období prosperity (Vlček, 2016, s. 386). 

Fáze vrcholu představuje „nejvyšší bod ekonomického růstu“ (Brčák a kol., 2014, 

s. 190). Je to období, kdy trh začíná být nasycen a celková nabídka převyšuje celkovou 

poptávku. Reálný produkt je vyšší než produkt potenciální. Firmy stále produkují ekonomické 
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statky a tvoří zásoby. Poptávka slábne, a tím se ekonomická aktivita zpomaluje. Může nastat 

stav plné zaměstnanosti a nabídka práce může být cílena i na zahraniční trhy, především pro 

odborně kvalifikované pracovní pozice. Hrozí však riziko přehřátí ekonomiky (celková nabídka 

prudce stoupne a celková poptávka na tento šokový skok není schopna adekvátně zareagovat), 

které dříve či později bude mít za následek nástup recese. 

Fáze kontrakce/ recese přichází vždy po vrcholu, jelikož se výkon ekonomiky 

zpomaluje. Jelikož klesá celková poptávka, firmám rostou zásoby a snižují se zisky. Proto méně 

investují a snaží se srazit náklady na minimum. Může dojít ke zkracování pracovní doby nebo 

až k propouštění zaměstnanců, čímž roste míra nezaměstnanosti. Reálný produkt klesá směrem 

k potenciálnímu produktu. Pokud reálný HDP klesá během nejméně dvou po sobě jdoucích 

čtvrtletích, hovoříme o recesi (příp. kontrakci). Pokud je pokles zvláště hluboký bývá 

označován jako deprese nebo krize (Sojka a Konečný, 2006, s.75 a Brčák a kol., 2016, s. 192). 

Vlček (2016, s. 387) připomíná, že „kontrakce je základní fáze ekonomického cyklu, jelikož 

vede k obnovení narušené ekonomické rovnováhy.“ 

Fázi dna/ sedlo nebo také dolní bod obratu představuje „nejnižší bod ekonomické 

aktivity“ (Brčák a kol., 2016, s. 192).  Kvůli vysoké míře nezaměstnanosti a nejistotě budoucího 

vývoje domácnosti neutrácí a poptávka je nízká. Ceny jsou stlačeny na minimální možnou 

hranici. Firmy tak nevykazují vysoký zisk a jsou nuceny snižovat náklady. Zároveň je ale 

situace nutí vymýšlet způsoby, kterými se odliší od konkurence, aby období horších 

ekonomických výsledků přečkaly a ve správný čas na trh uvedly konkurenceschopný statek. 

Hodnota reálného HDP se pohybuje pod potenciálním HDP, vyrábí se minimální množství 

statků a výrobní kapacity jsou nevyužité. Stát může stimulovat celkovou poptávku a přispět tak 

ke znovunastartování ekonomiky např. snížením daní nebo nákupem zboží a služeb (Vlček, 

2016, s. 387). 

Po tomto zvratu následuje postupné oživení ekonomické aktivity. Firmy, které přečkaly 

období recese a udržely se na trhu, přichází s inovací a lákají zákazníky, aby zakoupily jejich 

zboží nebo služby. Poptávka po spotřebních statcích začne narůstat, firmy si mohou dovolit 

zaměstnat nové pracovníky, a ti i více utrácejí. Tím se ekonomika znovu nastartuje a začíná 

nový ekonomický cyklus. 

Na základě zkušeností ekonomických analytiků je možné dovozovat, že vývoj 

indikátorů signalizuje, v jaké fázi cyklu se ekonomika nachází a na základě toho vytvářet 

prognózu budoucího vývoje. 
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3.3 Příčiny cyklického vývoje 

Určit jednu hlavní příčinu, která způsobí změnu fáze ekonomického cyklu není možné. 

Vždy je třeba brát v potaz, že se jedná o unikátní souběh několika skutečností. Ty mohou nastat 

uvnitř tržní ekonomiky nebo mimo ni. Teorie ekonomických cyklů tak rozlišuje příčiny vnitřní 

(endogenní) a vnější (exogenní). Teorie vnitřních příčin je hledá uvnitř mechanismů tržní 

ekonomiky, zatímco teorie vnějších příčin považuje mechanismy tržní ekonomiky 

za rovnovážný samoregulační systém a zastává názor, že „cyklické pohyby jsou do něj vnášeny 

zvnějšku“ (Sojka a Konečný, 2006, s. 76). Vlček (2016, s. 392) však podotýká, že je nutné brát 

v potaz oba druhy faktorů, které se v ekonomické realitě vzájemně ovlivňují a doplňují. 

Fuchs a Tuleja (2004, s. 206) shrnují, že mezi vnější příčiny výkyvů v hospodářské 

aktivitě patří především: 

• využití inovací a jejich nerovnoměrné uvádění na trh, 

• politické příčiny (volební cykly, politické krize, války atp.), 

• hospodářská politika vlády, 

• nedostatečná informovanost tržních subjektů. 

Sojka a Konečný (2006, s. 76-79) předkládají ucelené shrnutí základních teorií vnějších 

a vnitřních příčin hospodářského cyklu. 

Na význam vnějších činitelů ve svých výkladech kladou důraz peněžní 

(monetaristické) teorie. Ekonomický systém je podle nich rovnovážný, pokud do něj není 

z vnějšku zasahováno, což způsobuje jeho nestabilitu. Za zdroj výkyvů hospodářské aktivity 

považují nesprávnou peněžní a úvěrovou politiku státu prováděnou prostřednictvím opatření 

centrální banky. Pokud je změněna nabídka peněz, důsledky jsou viditelné i v poptávce po nich. 

Tyto důsledky jsou pak reflektovány i ve změnách reálného HDP, zaměstnanosti, investic a 

dalších ukazatelů. 

Pokud se náhle zvýší nabídka peněz, rostou ceny a nominální mzdy. Pracovníci mohou 

chybně interpretovat navýšení a zaměnit jej s růstem reálné mzdy. Jsou motivováni odvádět 

více práce. Ale jen do té doby, než si uvědomí, že reálné mzdy se nezvýšily a vzhledem k růstu 

cenové hladiny si vlastně nepolepšili. Pracovníci pak začnou požadovat růst reálných cen, nebo 

sníží svou nabídku práce. V důsledku toho jsou nastartovány ekonomické procesy, které vedou 

k poklesu hospodářské aktivity. Recese však může nastat i tehdy, pokud je neočekávaně snížena 

nabídka peněz a mzdy i cenová hladina klesají. Pak pracovníci také omezují nabídku práce. 



 

   40 

 

Oproti tomu keynesovská teorie objasňuje výkyvy v hospodářské aktivitě z vnitřních 

příčin. Podle jejích představitelů jsou cyklické výkyvy tržní ekonomiky způsobeny její vnitřní 

nestálostí. Za hlavní příčinu je považována investiční aktivita tržních subjektů, která tvoří 

významnou část celkové poptávky. Výkyvy celkové poptávky mají za následek kolísání 

reálného HDP, zaměstnanosti a dalších veličin. 

Načasování investic hraje důležitou roli. Každý, kdo investuje, očekává, že jeho 

investice mu vynese zisk. Pokud jsou očekávání budoucího vývoje skeptická (předpokládá se, 

že celková poptávka nebude vykazovat rostoucí tendenci), podnikatelé důkladně přehodnocují 

svá rozhodnutí a zpravidla investice realizují, až když se očekáváná míra zhodnocení investice 

zlepší.  Pokud se z těchto důvodů rozhodne odložit investici značná část subjektů, jsou tímto 

jednáním nastartovány procesy, které vedou k útlumu ekonomické aktivity. Naopak pokud jsou 

očekávání optimistická, podnikatelé jsou motivování k investicím. Ekonomika se tak 

vzpamatuje a roste reálné HDP, klesá míra nezaměstnanosti, což s sebou přináší zároveň i 

nárůst cenové hladiny. 

3.3.1 Politicko-ekonomický cyklus 

Vlček (2016, s. 399-400) věnuje také pozornost provázanosti ekonomického cyklu 

s politikou. Některá ekonomická rozhodnutí bývají načasována s ohledem na politický cyklus. 

Podpora politiků v dalším volebním období závisí ale i na tom, jak voliči vnímají ekonomickou 

situaci země, která ovlivňuje i jejich ekonomickou situaci. Proto ke konci volebního období 

političtí činitelé zpravidla přijímají taková opatření, jejichž užitek bude viditelný ještě před 

volbami, ale investice do nich až po volbách. Tak jsou vytvářeny rozpočtové schodky, které do 

určité míry podněcují cyklické výkyvy v ekonomice. 

Na voliče s nižšími příjmy cílí především strany levicové, které se snaží před volbami 

prosazovat opatření expanzivní hospodářské politiky s cílem snížit nezaměstnanost. Oproti 

tomu pravicové vlády cílící na výše příjmové skupiny občanů se zaměřují na boj s inflací a 

užívají nástrojů restriktivní hospodářské politiky. Politické zájmy takto ovlivňují ekonomickou 

aktivitu země.  
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ROZBOR EKONOMICKÉHO VÝVOJE VYBRANÝCH VYSPĚLÝCH ZEMÍ 

4 Rámec pro rozbor dat 

Abychom mohli relevantně pracovat s konkrétními daty a vyvozovat určité závěry, je 

nezbytné si odpovědět na tři základní otázky, které nám vymezí rámec pro rozbor dat: na jakém 

vzorku zemí budeme rozbor provádět, na jaké časové období se zaměříme a z jakých zdrojů 

budeme čerpat data makroekonomických ukazatelů. 

Reprezentanty pro rozbor konkrétních dat budou země patřící do Visegrádské skupiny 

(někdy také nazývané jako Visegrádská čtyřka, V4). Jejími členy jsou Česká republika (CZ), 

Slovensko (SK), Polsko (PL) a Maďarsko (HU). Jsou to vybrané země střední Evropy, země, 

které jsou historicky, kulturně, nábožensky i ekonomicky úzce provázané. Všechny tyto státy 

jsou členy EU od 1. května 2004. Jsou tedy součástí jednotného evropského trhu a jejich 

ekonomiky jsou výrazně ovlivňovány vlivy vnějšího prostředí. S výjimkou Slovenska, které 

euro přijalo k 1. lednu 2009, nejsou ostatní členské země součástí Evropské měnové unie a 

v současné době užívají své národní měny. Spojení zemí ve Visegrádské skupině je vlastně 

znakem regionalizace uvnitř evropské integrace. 

 

Obrázek 1: Země Visegrádské skupiny na mapě Evropy 

Zdroj: Wikimedia Commons, the free media repository 
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Nejprve se zaměříme na popis vývoje makroekonomických ukazatelů v jednotlivých 

zemích Visegradské skupiny (v daném časovém období). A pro porovnání zahrneme i tytéž 

makroekonomické ukazatele Německa. 

Německo jakožto významný obchodní partner a tahoun EU se svou silnou ekonomikou 

ovlivňuje vývoj jak v České republice, tak v zemích celé střední Evropy. Proto bude zajímavé 

porovnat hodnoty jednotlivých ukazatelů zemí Visegrádské skupiny právě i s hodnotami 

ukazatelů Německa. V tomto srovnání se nám ukáže rozdíl mezi jednotlivými ekonomikami. 

Německo má větší ekonomický potenciál oproti zemím Visegrádské skupiny, ale i tak je pro 

tyto země ideálem prosperující ekonomiky, ke kterému by se chtěly svými ekonomickými 

výsledky přiblížit. 

Dalším nezbytným krokem před zahájením samotného rozboru je vymezení časového 

období. Tím bude období mezi léty 2005 až 2015. V rámci této dekády se zaměříme na klíčové 

roky 2005, 2009 a 2015, které jsou určitým způsobem významné. Rok 2005 je první celý rok 

po vstoupení všech zemí Visegrádské skupiny do EU. V roce 2009 se v Evropě ukazují projevy 

světové finanční krize z roku 2008, která jako důsledek hypoteční krize v USA přináší 

ekonomický propad. V hodnotách ukazatelů z roku 2015 by pak vzhledem k časovému odstupu 

po krizi už mohlo být reflektováno, jak se jednotlivé země s krizí vypořádaly a do jaké míry 

byly úspěšné v oživení svých ekonomik. 

Pro správné zhodnocení makroekonomických ukazatelů ve vybraných zemích je 

nezbytné určit si jeden zdroj dat, aby bylo možné hodnoty správně interpretovat a porovnávat 

mezi sebou porovnatelné. 

Veškerá data, která budou využívána k rozboru, budou vycházet z oficiálních statistik 

uveřejněných na webových stránkách statistik OECD. Tato mezinárodní organizace publikuje 

statistiky, které se vyznačují propracovanou metodologií, transparentností a přehledností. 

Na oficiálních webových stránkách lze snadno dohledat, jakým způsobem a jak často jsou 

statistická data pro jednotlivé oblasti získávána. OECD ke sběru dat provádí vlastní šetření 

(např. dotazník ke zjišťování míry inflace), zároveň ale pro své statistiky využívá i data jiných 

mezinárodních organizací (Eurostat, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, 

Mezinárodní úřad práce, a. j.).  
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5 Makroekonomické ukazatele zemí V4 v porovnání s Německem 

2005-2015 

5.1 Tempo ekonomického růstu 

Graf 1 znázorňuje rozdílný vývoj tempa ekonomického růstu zemí Visegrádské čtyřky 

a Německa v % v období let 2005 až 2015. Jak bylo zmíněno již v teoretické části, tempo 

ekonomického růstu poukazuje na dynamiku ekonomiky. 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CZ 6,6 7,0 5,6 2,5 -4,7 2,1 1,8 -0,7 -0,5 2,7 5,4

SK 6,8 8,5 10,8 5,6 -5,4 5,0 2,8 1,7 1,5 2,8 3,9

PL 3,5 6,2 7,0 4,2 2,8 3,6 5,0 1,6 1,4 3,3 3,8

HU 4,5 4,0 0,5 0,6 -6,6 0,6 1,7 -1,5 2,2 4,1 3,5

DE 0,9 3,9 3,4 0,8 -5,6 3,9 3,7 0,7 0,6 2,2 1,5
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Graf 1 Tempo ekonomického růstu zemí V4 v porovnání s Německem 2005-2015 [%] 

Zdroj: OECD.Stat, Real GDP forecast (indicator) - Annual growth rate (%), vlastní zpracování 
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Graf na první pohled vykazuje prvky cyklického vývoje ekonomiky. Nárůst v roce 2005 

a dosažení vrcholu v roce 2006 je následováno mírným poklesem v roce 2007 (výjimku tvoří 

ekonomiky Slovenska a Polska), dnem v roce 2009 (s výjimkou Polska), mírným růstem v roce 

2010 a 2011, poklesem v roce 2012 a 2013, oživením v roce 2014 a mírným nárůstem (v ČR, 

Polsku a na Slovensku) a mírným poklesem (v Maďarsku a Německu) v roce 2015. Na křivce 

vývoje tempa ekonomického růstu Německa se cykličnost názorně ukazuje. 

Tempo ekonomického růstu České republiky v roce 2005 bylo 6,6 %, následoval mírný 

nárůst o 0,4 procentního bodu (dále jen p. b.) na 7,0 % v roce 2007 a následně pokles 

ekonomické aktivity, což se odráží v poklesu tempa ekonomického růstu o 1,4 p. b. na 5,6 %. 

Výraznější pokles nastává v roce 2008, kdy bylo vykázáno tempo ekonomického růstu 2,5 %, 

oproti roku předchozímu tedy došlo k poklesu o 2,9 p. b. Rok 2009 s sebou přinesl hluboký 

propad, tempo ekonomického růstu se zpomalilo o 7,2 p. b. na -4,7 %. V roce 2010 dochází 

k mírnému oživení, nárůst tempa ekonomického růstu o 6,8 p. b. na 2,1 %, ale v roce 2011 opět 

ekonomika zpomaluje. V roce 2011 je vykázáno tempo ekonomického růstu 1,8 %, o 0,2 p. b. 

nižší než v roce předchozím, následované zápornými hodnotami -0,7 % v roce 2012 (pokles 

o 2,5 p. b.) a -0,5 % (nárůst o 0,2 p. b.) v roce 2013. K oživení ekonomiky po celosvětové krizi 

tak dochází až v letech 2014 a 2015, kdy ekonomika opět roste a tempa ekonomického růstu 

vykazují kladné hodnoty, 2,7 % v roce 2014 (nárůst o 3,2 p. b.) a 5,4 % v roce 2015 (nárůst 

o 2,7 p. b.). Průměrná roční hodnota tempa ekonomického růstu v České republice 

ve sledovaném období byla 2,5 %. 

Situace na Slovensku je obdobná. V roce 2005 bylo tempo ekonomického růstu 6,8 % 

a postupně rostlo až do roku 2007. V roce 2006 došlo k nárůstu o 1,7 p. b. na 8,5 % a v roce 

2007 o 2,3 p. b. na 10,8 %. V roce 2008 následoval propad o více než polovinu (o 5,2 p. b.) 

na 5,6 % a v roce 2009 následoval největší meziroční pokles (jak na Slovensku, tak v rámci 

všech sledovaných zemích) o 11 p. b. na -5,4 %. Následně nastal skokový nárůst v roce 2010 

o 10,4 p. b. na 5,0 % tempa ekonomického růstu. V roce 2011 došlo k mírnému poklesu 

o 2,2 p. b. na 2,8 %, v roce 2012 o dalších 1,1 p. b. na 1,7 % a v roce 2013 o dalších 0,2 p. b. 

na 1,5 %. V roce 2014 došlo k nárůstu o 1,3 p. b. na 2, 8 % a v roce 2015 o 1,1 p. b. na 3,9 %.  

Průměrná roční hodnota tempa ekonomického růstu na Slovensku ve sledovaném období byla 

4,0 %. 

Polsko nevykazovalo jako jediná ze sledovaných zemí záporné tempo ekonomického 

růstu v žádném roce v rámci sledovaného období, a to ani v krizovém roku 2009. V roce 2005 

vykazovalo Polsko tempo ekonomického růstu 3,5 %. Vidíme, že postupný růst tempa 
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ekonomického růstu z let 2006 (o 2,7 p. b. na 6,2 %) a 2007 (o 0,8 p. b. na 7,0 %) je následován 

poklesem v letech 2008 (o 2,8 p. b.  na 4,2 %) a 2009 (o 1,4 p. b. na 2,8 %). Podobně jako 

v české nebo slovenské ekonomice následuje mírný nárůst v letech 2010 (o 0,8 p. b. na 3,6 %) 

a 2011 (o 1,4 p. b. na 5,0 %) a pokles v letech 2012 (o 3,4 p. b. na 1,6 %) a 2013 (o 0,2 p. b. na 

1,4 %). Postupně ekonomika vykazovala vyšší tempa ekonomického růstu, v roce 2014 narostlo 

tempo ekonomického růstu o 1,9 p. b. na 3,3 % a v roce 2015 o 0,5 p. b. na 3,8 %. Průměrná 

roční hodnota tempa ekonomického růstu v Polsku ve sledovaném období byla 3,9 %. 

V Maďarsku se na rozdíl od ostatních ekonomik zpomalovalo tempo ekonomického 

růstu už od začátku sledovaného období. V roce 2005 bylo vykázáno tempo 4,5 %, v roce 2006 

se snížilo o 0,5 p. b. na 4 % a v roce 2007 o 3,5 p. b. na 0,5 % a v roce 2008 došlo k mírnému 

nárůstu o 0,1 p. b. na 0,6 %. Krizový rok 2009 přinesl propad o 6 p. b. na -6,6 % tempa 

ekonomického růstu, přičemž následné oživení opět o 6 p. b. na 0,6 % v roce 2010 představuje 

návrat ekonomiky zpět na hodnotu z roku 2008. V roce 2011 rostlo tempo ekonomického růstu 

o 1,1 p. b. na 1,7 %, ale v roce 2012 opět přichází zpomalení o 3,2 p. b. na -1,5 %. 

V následujícím roce 2013 narůstá tempo ekonomického růstu o 3,7 p. b. na 2,2 % a v roce 2014 

o 1,9 p. b. na 4,1 %. V roce 2015 přichází zpomalení ekonomiky o 0,6 p. b. na 3,5 %. Průměrná 

roční hodnota tempa ekonomického růstu v Maďarsku ve sledovaném období byla 1,2 %. 

Německo v roce 2005 vykazovalo ze všech sledovaných zemí nejnižší tempo 

ekonomického růstu 0,9 %. V roce 2006 následoval nárůst o 3 p. b. na 3,6 %, v roce 2007 došlo 

k mírnému poklesu o 0,5 p. b. na 3,4 %. V letech 2008 a 2009 následovaly výraznější propady, 

v roce 2008 o 2,6 p. b. na 0,8 % a v roce 2009 o 6,4 p. b. na -5,6 %. V roce 2010 pak dochází 

k oživení a nárůstu o 9,5 p. b. na 3,9 % tempa ekonomického růstu. V roce 2011 ekonomika 

mírně zpomaluje (o 0,2 p. b.) a vykazuje 3,7% tempo ekonomického růstu. V následujícím 

období 2012 se propadá o 3 p. b. na 0,7 % a v roce 2013 o 0,1 p. b. na 0,6 %. V roce 2014 

dochází k nárůstu tempa ekonomického růstu o 1,6 p. b. na 2,2 %, ale v roce 2015 ekonomika 

znovu zpomaluje (o 0,7 p. b.) a vykazuje tempo ekonomického růstu 1,5 %. Průměrná roční 

hodnota tempa ekonomického růstu v Německu ve sledovaném období byla 1,5 %. 

Zpomalení dynamiky ekonomiky obecně netrvají dlouho, pokles tempa ekonomického 

růstu z hlediska délky je nejvýraznější v Maďarsku v letech 2005 – 2009 (pomineme-li stagnaci 

v letech 2007 a 2008) a také v České republice (2006 – 2009) a Německu (2006 – 2009). 

Oživení po krizi v roce 2009 přichází ve všech státech, ale ve většině z nich se cyklicky opakuje 

propad v roce 2012 a příp. i 2013, ačkoli ne tak dramatický. Oživení ekonomické aktivity a 

nárůst nastává v období let 2014 a 2015. 
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Maďarsko spolu s Německem v roce 2015 vykazují pokles ekonomické aktivity oproti 

předešlému roku. Ostatní země vykazují mírný nárůst, největší je pak v České republice, která 

zdvojnásobila tempo ekonomického růstu z 2,7 % na 5,4 %. Všechny země v roce 2015 

vykazují kladné tempo ekonomického růstu. 

 Nejpomalejší tempo ekonomického růstu v absolutních hodnotách vykazovala 

maďarská ekonomika v roce 2009, kdy tempo ekonomického růstu bylo -6,6 %. Nejrychlejší 

tempo ekonomického růstu v absolutních hodnotách vykazovalo Slovensko v roce 2007 a to 

10,8 %. 

Zároveň ale Slovensko vykazuje ze všech zemí ve sledovaném období největší 

meziroční propad o 11 p. b. mezi roky 2008 a 2009 a také nejvyšší nárůst mezi roky 2009 a 

2010, a to o 10, 4 p. b. z -5,4 % na 5,0 %. 

Výlučně kladné hodnoty během celého období vykazuje Polsko, ačkoli je vidět kolísání 

ekonomické aktivity v souvislosti s trendem cyklických změn, Německo a Slovensko pouze 

jednou vykazovaly záporné tempo ekonomického růstu, a to v roce 2009 (Německo -5,6 % a 

Slovensko -5,4 %). 

Všechny země kopírují trend cyklického vývoje ekonomiky, dna dosáhla ekonomika 

ve všech zemích v krizovém roce 2009 (s výjimkou již zmiňovaného růstu v Polsku i v roce 

2009), jinak je ale ve sledovaném období podobný vývoj tempa ekonomického růstu, což 

poukazuje na provázanost ekonomik. 

Průměrná roční hodnota tempa ekonomického růstu byla ve sledovaném období 

nejvyšší na Slovensku (4,0 %), následuje Polsko (3,9 %), Česká republika (2,5 %), Německo 

(1,5 %) a Maďarsko (1,2 %). 
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5.2 HDP 

Graf 2 zachycuje vývoj hodnot absolutního HDP v miliardách USD zemí Visegrádské 

čtyřky v období 2005-2015. Německo svými hodnotami několikanásobně převyšuje hodnoty 

zemí V4, jeho hodnoty jsou tak z důvodu přehlednosti grafu uvedeny zvlášť v tabulce 1 

pod grafem. Veškeré údaje v této podkapitole jsou uvedeny ve stálých cenách k roku 2010, 

přepočteny podle parity kupní síly. Díky tomu je možné porovnat ekonomickou sílu 

jednotlivých států a zároveň je eliminován i vliv inflace. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CZ 256,9 274,5 289,9 297,7 283,4 289,8 295,0 292,6 291,2 299,1 315,0

SK 106,7 115,7 128,2 135,5 128,1 134,6 138,4 140,7 142,8 146,7 152,8

PL 634,4 673,6 721,0 751,7 772,9 800,7 840,9 854,4 866,3 895,1 929,4

HU 217,8 226,2 227,1 229,1 213,9 215,3 218,9 215,3 219,9 229,1 237,2
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DE 3 014,0 3 125, 5 3 227,4 3 262,3 3 079,0 3 204,6 3 321,9 3 338,3 3 354,6 3 427,7 3 487,3 

Graf 2 HDP zemí V4 2005-2015 [miliarda USD] 

Zdroj: OECD.Stat, GDP (indicator), vlastní zpracování 

Tabulka 1 HDP Německa 2005-2015 [miliarda USD] 

Zdroj: OECD.Stat, GDP (indicator), vlastní zpracování 
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Na první pohled z grafu vyplývá, že Česká republika, Maďarsko a Slovensko vykazují 

podobné hodnoty a Polsko vykazuje hodnoty přibližně trojnásobně vyšší. Pokud zběžně 

porovnáme hodnoty zemí V4 a Německa ve sledovaném období, vidíme, že hodnoty zemí V4 

se pohybují ve stovkách miliard USD a pouze ukazatel HDP Polska v roce 2015 se pomalu 

přibližuje hodnotě tisíce miliard USD. Německo však už od začátku sledovaného období 

v tomto ukazateli neklesá pod hodnotu 3 000 miliard USD ročně. 

HDP České republiky se pohybuje ve sledovaném desetiletí v hodnotách od 256,9 mld. 

USD do 315,0 mld. USD. K propadu došlo v roce 2009, hodnota absolutního HDP začala růst 

až v roce 2014 a následně i 2015, čímž došlo k překlenutí krizového období, jelikož byla 

hodnota absolutního HDP vyšší než v roce 2009. Největší propad absolutního HDP nastal 

v roce 2009, kdy se oproti předchozímu roku snížila hodnota HDP o 14,3 mld. USD, nejvyšší 

přírůstek naopak nastal v roce 2006, kdy v porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu 

o 17,6 mld. USD. Průměrný meziroční nárůst v celém sledovaném období je 5,81 mld. USD. 

Průměrná roční hodnota HDP ve sledovaném období v České republice byla 289,5 mld. USD. 

Slovensko vykazuje nejnižší absolutní hodnoty HDP v rámci sledovaných zemí, 

pohybuje se rozmezí od 106,7 mld. USD do 152,8 mld. USD. Propad v roce 2009 byl hned 

následován nárůstem na obdobnou hodnotu jako v roce 2008. Nejvyšší přírůstek nastal v roce 

2007, a to o 12,5 mld. USD. Největší propad pak nastal v roce 2009, kdy došlo k poklesu 

o 7,4 mld. USD. Průměrný meziroční nárůst v celém sledovaném období je 4,15 mld. USD. 

Průměrná roční hodnota HDP ve sledovaném období na Slovensku byla 133,7 mld. USD. 

U Polska zaznamenáváme největší nárůst během sledovaného období, v roce 2005 

vykazovalo HDP 634,4 mld. USD, v roce 2015 pak 929,4 mld. USD. Během sledovaného 

desetiletí tak Polsko navýšilo absolutní hodnotu HDP o 295 mld. USD. V průběhu sledovaného 

období je vykazován konstantní nárůst HDP, v průměru každý rok o 29,50 mld. USD. V letech 

2012 a 2013 můžeme pozorovat nejnižší meziroční přírůstky absolutního HDP, v roce 2012 byl 

nárůst o 13,5 mld. USD oproti předchozímu roku, v roce 2013 o 11,9 mld. USD oproti 

předchozímu roku. Průměrná roční hodnota HDP ve sledovaném období v Polsku byla 

794,6 mld. USD.  

Maďarsko obecně vykazuje nižší hodnoty absolutního HDP než Česká republika. 

Ve sledovaném období se pohybují jeho hodnoty mezi 217,8 mld. USD a 237,2 mld. USD, 

za deset let došlo k nárůstu nárůst o 19,4 mld. USD. Je tedy zajímavé poukázat na kontrast 

s Polskem, u kterého docházelo každý rok k navýšení velikosti absolutního HDP 1,5x vyšší 
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hodnotou, než byl nárůst HDP Maďarska za celou dekádu. Ze sledovaných zemí trvalo nejdéle 

oživit ekonomiku po krizi v roce 2009 právě Maďarsku. K nárůstu v porovnání s hodnotami 

před krizí došlo až v roce 2015, jelikož v roce 2014 vykazovalo Maďarsko stejnou hodnotu 

absolutního HDP jako v roce 2008 (229,1 mld. USD). Největší nárůst HDP o 9,2 mld. USD 

nastal v roce 2014, největší propad HDP o 15,2 mld. USD nastal právě v krizovém roce 2009. 

Průměrně rostlo HDP ve sledovaném období každoročně o 1,94 mld. USD. Průměrná roční 

hodnota HDP ve sledovaném období v Maďarsku byla 222,7 mld. USD. 

Německo ve sledovaném období vykazuje hodnoty HDP od 3 014,0 mld. USD 

do 3487,3 mld. UDS, za deset let došlo k nárůstu o 473,3 mld. USD. Průměrný každoroční 

nárůst byl 47,28 mld. USD. Největší propad nastal v roce 2009, kdy se snížila hodnota 

absolutního HDP oproti předešlému roku o 183,3 mld. USD. Zároveň jde o jediné snížení 

hodnoty HDP v celém sledovaném období. Nejnižší kladné meziroční přírůstky byly v letech 

2012 (o 16,4 mld. USD) a 2013 (o 15,8 mld. USD). Nejvyšší přírůstek pak nastal v roce 2010 

(o 125,6 mld. USD), čímž byl do určité míry dorovnán propad z roku 2009. Průměrná roční 

hodnota HDP ve sledovaném období v Německu byla 3 258,4 mld. USD. 

Během krize 2009, kdy se zpomalení ekonomiky projevilo ve všech zemích, Polsko 

nezpomalilo svou ekonomickou aktivitu a neodrazilo se to na hodnotě absolutního HDP, 

dokonce jeho HDP rostlo. 

Pokud bychom seřadili země podle nárůstu absolutní hodnoty HDP mezi léty 2005 a 

2015, bylo by pořadí zemí následující: Německo (o 743,3 mld. USD), Polsko (o 295 mld. USD), 

Česká republika (o 58,1 mld. USD), Slovensko (o 46,1 mld. USD) a Maďarsko 

(o 19,4 mld. USD). 

Pokud bychom seřadili země podle průměrného ročního přírůstku HDP, bylo by pořadí 

zemí následující: Německo (47,28 mld. USD), Polsko (29,50 mld. USD), Česká republika 

(5,81 mld. USD), Slovensko (4,15 mld. USD) a Maďarsko (1,94 mld. USD). 

Pokud bychom seřadili země podle průměrného ročního HDP, bylo by pořadí zemí 

následující: Německo (3 258,4 mld. USD), Polsko (794,6 mld. USD), Česká republika 

(289,5 mld. USD), Maďarsko (222,7 mld. USD) a Slovensko (133,7 mld. USD).  
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5.3 HDP na jednoho obyvatele 

Graf 3 zaznamenává hodnoty HDP na obyvatele v USD zemí Visegrádské čtyřky a 

Německa v období let 2005 až 2015. Hodnoty jsou vyjádřeny ve stálých cenách k roku 2010 

v USD, přepočtené podle parity kupní síly. Můžeme tak porovnat ekonomickou úroveň 

jednotlivých států bez zkreslení reálným vývojem cenové hladiny v čase a bez vlivu počtu 

obyvatel jednotlivých zemí. 

Všechny země postupně ve sledované dekádě zvýšily HDP/obyv., pokud porovnáme 

hodnoty z let 2005 a 2015, tedy hraniční roky vymezující sledované období. A to i přesto, že 

nárůst nebyl konstantní a zpomalení ekonomické aktivity v roce 2009 důsledkem světové 

finanční krize je pozorovatelné ve všech zemích.  Z grafu je na první pohled patrné, že Německo 

převyšuje ostatní země. Žádná ze sledovaných zemí nedosahuje ani v posledním sledovaném 

roce hodnotu HDP/obyv. Německa z roku 2005. 

Graf 3 HDP na osobu zemí V4 v porovnání s Německem 2005-2015 [$] 

Zdroj: OECD.Stat, Level of GDP per capita and productivity (indicator), vlastní zpracování 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CZ 25 102 26 737 28 082 28 539 27 008 27 555 28 100 27 841 27 703 28 417

SK 19 812 21 471 23 765 25 060 23 649 24 785 25 634 26 020 26 375 27 072

PL 16 625 17 666 18 917 19 720 20 083 20 789 21 827 22 174 22 501 23 258

HU 21 591 22 458 22 587 22 820 21 346 21 535 21 954 21 708 22 223 23 225

DE 37 055 38 504 39 848 40 393 38 257 39 916 41 382 41 507 41 597 42 326
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HDP na obyvatele (dále jen /obyv.) v České republice v roce 2005 bylo 25 102 USD a 

až do roku 2008 se zvyšovalo. V roce 2006 došlo k nárůstu HDP/obyv. o 1 345 USD 

na 26 737 USD, v roce 2007 o 1 345 USD na 28 082 USD a v roce 2008 se hodnota zvýšila jen 

mírně, o 457 USD a HDP/obyv. bylo 28 539 USD. V roce 2009 dochází vlivem důsledků 

světové finanční krize ke zpomalení ekonomiky a k poklesu o 1 531 USD na 27 008 USD. Rok 

2010 přináší mírné navýšení HDP/obyv. na 27 555 USD, tedy o 546 USD, podobně jako v roce 

2011, kdy HDP/obyv. vzrostlo na 28 100 USD, tedy o 545 USD. V roce 2012 došlo ke snížení 

hodnoty ukazatele o 258 USD na 27 841 USD. Pokles následoval i v roce 2013, konkrétně 

o 138 USD na 27 703 USD. Od roku 2014 se hodnota HDP/obyv. opět začala zvyšovat. V roce 

2014 o 714 USD na 28 417 USD a v roce 2015 byl přírůstek dvojnásobně vyšší oproti 

předchozímu roku, jelikož HDP/obyv. vzrostlo o 1 457 USD na 29 874 USD. Průměrný 

meziroční přírůstek HDP/obyv. v České republice za sledované období byl 477 USD. Průměrné 

roční HDP/obyv. v daném období v České republice bylo 27 723 USD. 

Na Slovensku bylo HDP/obyv. v roce 2005 19 812 USD. Podobně jako v ČR i 

na Slovensku rostla jeho hodnota až do roku 2008. V roce 2006 došlo k nárůstu o 1 659 USD 

na 21 471 USD. V roce 2007 byl přírůstek 1,4násobný oproti předchozímu roku, konkrétně 

hodnota vzrostla o 2 294 USD na 23 765 USD. Jedná se tak o nejvyšší meziroční přírůstek 

v rámci sledovaného období ze všech sledovaných zemí. V roce 2008 HDP/obyv. vzrostlo 

o 1 295 USD na 25 060 USD. Propad v roce 2009 se dotknul i ukazatele HDP/obyv. Došlo 

k poklesu o 1 411 USD na 23 649 USD. V roce 2010 došlo k nárůstu o 1 136 USD 

na 24 785 USD. V následujících letech nárůst pokračoval, byl ovšem nižší než v přechozích 

letech. V roce 2011 došlo k nárůstu o 849 USD a HDP/obyv. tak bylo 25 634 USD. V roce 

2012 došlo k nárůstu o 386 USD na 26 020 USD, v roce 2013 o 355 USD na 26 375 USD. 

V roce 2014 se zvýšilo HPD/obyv. o 698 USD na 27 072 USD. V roce 2015 narostlo 

HDP/obyv. o 1 111 USD na 28 183 USD. Průměrný meziroční přírůstek HDP/obyv. 

na Slovensku za sledované období byl 837 USD. Průměrné roční HDP/obyv. v daném období 

na Slovensku bylo 24 711 USD. 

V Polsku v roce 2005 byla hodnota HDP/obyv. 16 625 USD. V celém sledovaném 

období jeho hodnota rostla a jako jediná země nevykazovala meziroční pokles. V roce 2006 

došlo k nárůstu HDP/obyv. o 1 041 USD na 17 666 USD. V roce 2007 došlo ke zvýšení 

o 1 251 USD na 18 917 USD. V roce 2008 byl přírůstek menší, o 804 USD na 19 720 USD. 

V roce 2009 se přírůstek dvojnásobně zmenšil, HDP/obyv. narostlo pouze o 363 USD 

na 20 083 USD. Rok 2010 přinesl nárůst o 706 USD na 20 083 USD. V roce 2011 se zvýšilo 
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HDP/obyv. o 1 038 USD na 21 827 USD. V roce 2012 byl přírůstek o jednu třetinu nižší, 

HDP/obyv. narostlo o 346 USD na 22 174 USD. V roce 2013 byl přírůstek podobný jako v roce 

předchozím, došlo k nárůstu o 327 USD na 22 501 USD. V roce 2014 se přírůstek HDP/obyv. 

v porovnání s předešlým rokem více než zdvojnásobil, jeho hodnota byla 758 USD a 

HDP/obyv. tak vzrostlo na 23 258 USD. Rok 2015 s sebou přinesl další nárůst HDP/obyv., a to 

o 911 USD na 24 169 USD. Průměrný meziroční přírůstek HDP/obyv. v Polsku za sledované 

období byl 754 USD. Průměrné roční HDP/obyv. v daném období v Polsku bylo 20 703 USD. 

V Maďarsku v roce 2005 bylo HDP/obyv. 21 591 USD. V roce 2006 vzrostlo 

o 866 USD na 22 458 USD. V roce 2007 byl přírůstek oproti předchozímu roku 6,6násobně 

nižší, HDP/obyv. vzrostlo pouze o 130 USD na 22 587 USD. V roce 2008 došlo k růstu 

HDP/obyv. o 232 USD na 22 820 USD. Rok 2009 přináší propad o 1 473 USD, což je největší 

propad ve sledovaném období v Maďarsku, a hodnota HDP/obyv. je 21 346 USD. V roce 2010 

a 2011 dochází k přírůstkům HDP/obyv., v roce 2010 o 188 USD na 21 535 USD a v roce 2011 

o 419 USD na 21 954 USD. V roce 2012 dochází k poklesu o 246 USD na 21 708 USD. 

V následujících letech HDP/obyv. opět roste. V roce 2013 o 516 USD na 22 223 USD a v roce 

2014 o téměř dvojnásobek, o 1 001 USD na 23 225 USD. V roce 2015 se HDP/obyv. zvýšilo 

o 879 USD na 24 103 USD. Průměrný meziroční přírůstek HDP/obyv. v Maďarsku 

za sledované období byl 251 USD. Průměrné roční HDP/obyv. v daném období v Maďarsku 

bylo 22 323 USD. 

V Německu v roce 2005 bylo vykázáno HDP/obyv. 37 055 USD. V roce 2006 vzrostlo 

HDP/obyv. o 1 449 USD na 38 504 USD. V roce 2007 byl přírůstek podobný, došlo k nárůstu 

HDP/obyv. o 1 344 USD na 39 848 USD. V roce 2008 se přírůstek téměř 2,5krát snížil, jelikož 

HDP/obyv. vzrostlo o 545 USD na 40 393 USD. V roce 2009 dochází k největšímu 

meziročnímu propadu HDP/obyv. jak v Německu, tak ve všech sledovaných zemích. 

HDP/obyv. se snížilo o 2 137 USD na hodnotu 38 257 USD. V roce 2010 ale opět došlo 

k nárůstu HDP/obyv., konkrétně o 1 660 USD (což je největší meziroční přírůstek v rámci 

Německa) na 39 916 USD. Ještě v roce 2011 došlo k výraznému nárůstu o 1 466 USD 

na 41 382 USD. V letech následujících byly ale meziroční přírůstky HDP/obyv. téměř 12krát 

nižší. V roce 2012 vzrostlo HDP/obyv. pouze o 126 USD na 41 507 USD. V roce 2013 pak 

došlo k nárůstu HDP/obyv. pouze o 89 USD na 41 597 USD. Až v roce 2014 se výrazněji zvýšil 

meziroční přírůstek, konkrétně o 729 USD na 41 597 USD a v roce 2015 pak o 365 USD 

na 42 691 USD, což je nejvyšší absolutní hodnota HDP/obyv. v rámci sledovaného období 
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ze všech zemí. Průměrný meziroční přírůstek HDP/obyv. v Německu za sledované období byl 

564 USD. Průměrné roční HDP/obyv. v daném období v Německu bylo 40 316 USD. 

Pokud bychom seřadili země podle průměrného meziročního přírůstku HDP/obyv., 

jejich pořadí by bylo následující. Nejvyšší průměrný meziroční přírůstek vykazovalo Slovensko 

s 837 USD, následuje Polsko s 754 USD, Německo s 564 USD, Česká republika s 477 USD a 

seznam uzavírá Maďarsko s 251 USD. 

Pokud bychom seřadili země podle průměrného HDP/obyv. za celé sledované období, 

jejich pořadí by bylo následující. Nejvyšší průměrné HDP/obyv. ve sledovaném období 

vykázalo Německo s 40 316 USD, následuje Česká republika s 27 723 USD, Slovensko 

s 24 711 USD, Maďarsko s 22 323 USD a Polsko s 20 703 USD.  
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5.4 Nezaměstnanost 

Graf 4 ilustruje vývoj míry nezaměstnanosti v % v zemích Visegrádské čtyřky a 

Německa v období 2005-2015. 

 

Míra nezaměstnanosti v České republice v roce 2005 byla 7,93 %, což je nejvyšší míra 

nezaměstnanosti ČR ve sledovaném období. V letech 2006, 2007 a 2008 postupně míra 

nezaměstnanosti klesá. V roce 2006 o 0,78 p. b. na 7,15 %, v roce 2007 o 1,8 p. b. na 5,35 % a 

v roce 2008 graf zaznamenává propad o dalších 0,96 p. b. na 4,39 %, což představuje nejnižší 

míru nezaměstnanosti během sledovaného období nejen v ČR, ale i ve všech ostatních 

zkoumaných zemích. Jako důsledek světové krize roste v roce 2009 míra nezaměstnanosti ČR 

o 2,27 p. b. na 6,66 %, a v roce 2010 o dalších 0,62 p. b. na 7,28 %. V roce 2011 dochází 

k poklesu míry nezaměstnanosti o 0,57 p. b. na 6,71 %, která ale následně v roce 2012 mírně 

stoupá, konkrétně o 0,27 p. b. na 6,98 %. V roce 2013 byla míra nezaměstnanosti na velmi 
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Graf 4 Míra nezaměstnanosti zemí V4 v porovnání s Německem 2005-2015 [%] 

Zdroj: OECD.Stat, Unemployment rate (indicator), vlastní zpracování 
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podobné úrovni v porovnání s rokem předchozím. Snížila se o 0,03 p. b. na 6,95 %. Od roku 

2014 se pak postupně míra nezaměstnanosti snižovala, v roce 2014 o 0,84 p. b. na 6,11 % a 

v roce 2015 o 1,06 p. b. na 5,05 %. Za celé sledované období byla průměrná roční míra 

nezaměstnanosti v ČR 6,4 %.  

Na Slovensku se míra nezaměstnanosti během sledovaného období pohybovala mezi 

hraničními hodnotami 9,51 % (rok 2008) až 16,26 % (rok 2005), v ostatních zkoumaných letech 

však míra nezaměstnanosti vždy přesahovala 11 %, což lze považovat za vysokou míru 

nezaměstnanosti. V roce 2006 se snížila míra nezaměstnanosti o 2,89 p. b. na 13,37 %, v roce 

2007 pak o další 2,23 p. b. na 11,14 % a v roce 2008 právě na svou nejnižší hodnotu 9,51 % 

(tedy o 1,63 p. b.). Krize v roce 2009 však přinesla i růst míry nezaměstnanosti. Slovensko 

vykazuje největší nárůst ze všech sledovaných zemí ve zkoumaném období – v roce 2009 

o 2,51 p. b. následované dalším nárůstem o 2,36 p. b. v roce 2010. V roce 2011 se snižuje míra 

nezaměstnanosti o 0,76 p. b. na 13,96 %, ale v následujících letech nastává opět mírný růst, 

v roce 2012 o 0,34 p. b. na 13,96 % a v roce 2013 o 0,26 p. b. na 14,22 %. Rok 2014 s sebou 

přináší postupné snižování míry nezaměstnanosti, o 1,04 p. b. na 13,18 % v roce 2014 a 

o 1,7 p. b. na 11,48 % v roce 2015. Průměrná roční míra nezaměstnanosti v daném období 

na Slovensku byla 13,0 %. 

Polsko na začátku sledovaného období, v roce 2005, vykazovalo velmi vysokou míru 

nezaměstnanosti, konkrétně 17,75 %. V letech následujících však klesala. V roce 2006 klesla 

o 3,9 p. b.na 13,85 %. V roce 2007 byla snížena o 4,24 p. b., na 11,14 %, čímž se Polsko stalo 

zemí s největším meziročním poklesem míry nezaměstnanosti ze všech sledovaných zemí 

v daném období. Rok 2008 pak byl pro Polsko rokem s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci 

sledovaného období, s 7,12% mírou nezaměstnanosti. Za čtyři roky snížily míru 

nezaměstnanosti celkově o 10,63 p. b. Stejně jako na Slovensku, krize v roce 2009 zpomalila 

do jisté míry i polskou ekonomiku, a to se odrazilo i na nárůstu míry nezaměstnanosti. V roce 

2009 tak byla zaznamenána míra nezaměstnanosti 8,17 %. Rok 2010 s sebou přinesl další nárůst 

míry nezaměstnanosti, o 1,47 p. b. na 9,64 %, přičemž v roce 2011 míra nezaměstnanosti 

stagnovala, byla 9,63%, pouze s minimálním rozdílem 0,01 p. b. Následoval ale nárůst 

o 0,46 p. b. na 10,09 % v roce 2012 a v roce 2013 o 0,24 p. b. na 10,33 %.  Poté se míra 

nezaměstnanosti snižovala, v roce 2014 o 1,34 p. b. na 8,99 % a v roce 2015 o 1,49 p. b. 

na 7,5 %. Průměrná roční míra nezaměstnanosti v daném období v Polsku byla 10,2 %. 

Maďarsko v roce 2005 vykazovalo nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech zemí, 

7,19 %. V roce 2006 pak míra nezaměstnanosti stoupla o 0,3 p. b. na 7,49 % a mírně klesla 
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(o 0,08 p. b.) v roce 2007 na 7,41 %. Už v roce 2008 se oproti ostatním sledovaným zemím 

začala maďarská ekonomika zpomalovat a míra nezaměstnanosti rostla o 0,41 p. b. na 7,82 %. 

V roce 2009 došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti o 2,21 p. b.na 10,03 %, následovaného i 

nárůstem v roce 2010 o 1,14 p. b. na 11,17 %, což je nejvyšší míra nezaměstnanosti v Maďarsku 

za celé sledované období. Od roku 2011 začala míra nezaměstnanosti postupně klesat. V roce 

2012 jen o 0,02 p. b. na 11,01 %, v roce 2013 o 0,82 p. b. na 10,19 %, v roce 2014 o 2,46 p. b. 

na 7,73 %. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v Maďarsku roce 2015, kdy klesla na 6,82 % 

(o 0,91 p. b.). Průměrná roční míra nezaměstnanosti v daném období v Maďarsku byla 8,9 %. 

Míra nezaměstnanosti v Německu se během let 2005-2015 vyvíjela s klesající tendencí, 

s výjimkou mírného nárůstu v roce 2009, což je spojeno s ekonomickým vývojem ve světě a 

s důsledky světové hospodářské krize. Nejvyšší míra nezaměstnanosti v Německu byla 

zaznamenána v roce 2005, kdy dosáhla 11,17 %. Postupně se snižovala až do roku 2008. V roce 

2006 klesla o 0,92 p. b. na 10,25 %, v roce 2007 se snížila o 1,59 p. b.na 8,66 % a v roce 2008 

o 1,13 p. b. na 7,53 %. Jak již bylo naznačeno, rok 2009 s sebou přinesl nárůst, který ale nebyl 

nijak dramatický. Míra nezaměstnanosti se zvýšila pouze o 0,21 p. b. na 7,74 %, což je 

v porovnání s ostatními ekonomikami nejnižší meziroční přírůstek roku 2009. V následujících 

letech od roku 2010 se míra nezaměstnanosti snižovala. V roce 2010 byla míra nezaměstnanosti 

6,97 %, tedy nižší o 0,77 p. b., v roce 2011 poklesla o 1,14 p. b. na 5,83 %, v roce 2012 

o 0,45 p. b. na 5,38 %, v roce 2013 o 0,15 p. b. na 5,23 % a v roce 2014 o 0,25 p. b. na 4,98 %. 

V roce 2015 se míra nezaměstnanosti snížila o 0,36 p. b. a dostala se tak na hodnotu 4,62 %, 

což je nejnižší míra nezaměstnanosti Německa v celém sledovaném období. Průměrná roční 

míra nezaměstnanosti v daném období byla 7,1 %. 

Je zajímavé sledovat rozdíl Německa a Slovenska jako reprezentantů s nejnižší a 

nejvyšší mírou nezaměstnanosti v absolutních hodnotách v letech 2010 až 2015. V roce 2010 

Slovensko vykazovalo dvakrát vyšší míru zaměstnanosti než Německo. V roce 2011 to bylo 

2,3krát, v roce 2012 pak 2,6krát, v roce 2013 až 2,7krát, v roce 2014 2,6krát a v roce 2015 

2,5krát vyšší míra nezaměstnanosti na Slovensku oproti Německu.  

Je patrné, že ve většině zemí v otázce nezaměstnanosti jsou nejproblematičtější roky 

2009 a 2010, kdy docházelo k nárůstu míry nezaměstnanosti oproti předchozímu roku. V roce 

2009 došlo k nárůstu nezaměstnanosti ve všech sledovaných zemích. V České republice 

(o 2,27 p. b.), na Slovensku (o 2,51 p. b.), v Polsku (o 1,05 p. b.) v Maďarsku (o 2,21 p. b.) i 

v Německu (o 0,21 p. b.). Největší nárůst byl tedy na Slovensku, nejnižší pak v Německu. 
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V roce 2010 pak míra nezaměstnanosti poklesla pouze v Německu a to o 0,77 p. b., 

v zemích Visegrádské skupiny nezaměstnanost rostla. V České republice nastal nárůst 

o 0,62 p. b., na Slovensku o 2,36 p. b., v Polsku o 1,47 p. b. a v Maďarsku o 1,14 p. b.  

Nejnižší míru nezaměstnanosti v porovnání všech absolutních hodnot v daném období 

vykazovala Česká republika v roce 2008 s 4,39 %, nejvyšší pak Polsko v roce 2005 s 17,75 %. 

Ze všech sledovaných zemí nejvyšší průměrná roční míra nezaměstnanosti za sledované 

období 2005-2015 byla právě na Slovensku, a to 13,0 %, což je dvojnásobná hodnota oproti 

nejnižší 6,4% míře nezaměstnanosti za sledované období, kterou vykazovala Česká republika. 

S druhou nejnižší mírou nezaměstnanosti následuje Německo, kde byla průměrná míra 

nezaměstnanosti 7,1 %, poté následuje Maďarsko s 8,9 % a seznam uzavírá Polsko s 10,2 %. 
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5.5 Inflace 

Graf 5 zobrazuje vývoj míry inflace v % v zemích Visegrádské čtyřky a Německa 

v období 2005-2015. Tento ukazatel tedy vyjadřuje procentuální změnu vývoje 

spotřebitelských cen oproti předchozímu roku. 

 

Míra inflace v České republice na počátku zkoumaného období, tj. v roce 2005, byla 

1,86 %. Postupně narůstala během let 2006, 2007 a 2008. V roce 2006 to bylo o 0,67 p. b. 

na 2,53 %, v roce 2007 o 0,32 p. b. na 2,85 % a v roce 2008 o 3,51 p. b. na 6,36 %, což 

představuje v rámci sledovaného období v ČR jednak nejvyšší přírůstek míry inflace, ale i 

nejvyšší zaznamenanou hodnotu míry inflace. V roce 2009 se naopak míra inflace skokově 

propadla o 5,43 p. b. na 1,02 %. V následujících letech postupně stoupala, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CZ 1,86 2,53 2,85 6,36 1,02 1,47 1,92 3,29 1,44 0,34 0,31

SK 2,71 4,48 2,76 4,60 1,62 0,96 3,92 3,61 1,40 -0,08 -0,33

PL 2,13 1,03 2,49 4,22 3,45 2,58 4,27 3,70 0,90 -0,03 -0,93

HU 3,56 3,93 7,96 6,04 4,21 4,86 3,93 5,65 1,73 -0,23 -0,06

DE 1,55 1,58 2,30 2,63 0,31 1,10 2,08 2,01 1,50 0,91 0,51
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Graf 5 Míra inflace zemí V4 v porovnání s Německem 2005-2015 [%] 

Zdroj: OECD.Stat, Consumer prices, annual inflation (CPI) (indicator), vlastní zpracování 
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v roce 2010 o 0,45 p. b. na 1,47 %, v roce 2011 o dalších 0,45 p. b. na 1,92 % a v roce 2012 

o 1,37 p. b. na 3,29 %. Poté začala míra inflace opět klesat, v roce 2012 o 1,85 p. b. na 1,44 %, 

v roce 2013 o 1,1 p. b. na 0,34 % a v roce 2015 o 0,03 p. b. na 0,31 %. Průměrná roční míra 

inflace za celé sledované období v České republice byla 2,1 %. 

Míra inflace na Slovensku v roce 2005 byla 2,71 %, v roce 2006 stoupla o 1,77 p. b. 

na 4,48 % a v roce 2007 klesla o 1,72 p. b. na 2,76 %. V roce 2008 opět míra inflace narostla, 

o 1,84 p. b. na 4,6 %, což je nejvyšší míra inflace za sledované období na Slovensku. V roce 

2009 klesla míra inflace o 2,98 p. b. na 1,62 %, což představuje největší pokles ve sledovaném 

období, a v roce následujícím klesla o 0,66 p. b. na 0,96 %. Rok 2011 s sebou přinesl největší 

meziroční nárůst z celého období, a to o 2,96 p. b. na 3, 92 %. V roce 2012 míra inflace mírně 

poklesla na 3,61 %, tedy o 0,31 p. b. Pokles míry inflace sledujeme až do roku 2015. V roce 

2013 klesla míra inflace o 2,21 p. b. na 1,4 %, v roce 2014 o 1,48 p. b., čímž se dostáváme 

do záporné míry inflace (čili deflace) -0,08 % a tento trend pokračoval i v roce 2015, kdy se 

míra inflace snížila o 0,25 p. b. na -0,33 %, což je nejnižší míra inflace na Slovensku 

ve zvoleném časovém intervalu. Průměrná roční míra inflace na Slovensku za celé sledované 

období tedy byla 2,3 %. 

V Polsku byla míra inflace v roce 2005 2,13 %, v roce 2006 se snížila o 1,1 p. b. 

na 1,03 % a v roce 2007 vzrostla o 1,37 p. b. na 2,49 %. V roce 2008 se míra inflace opět 

zvýšila, a to o 1,73 p. b. na 4,22 %. Rok 2009 znamenal snížení míry inflace o 0,77 p. b. 

na 3,45 % a snížení pokračovalo i v roce 2010 o 0,87 p. b. na 2,58 %. V roce 2011 se ale míra 

inflace opět zvýšila o 1,69 p. b. na 4,27 %, což je nejvyšší míra inflace během sledovaného 

období v Polsku. Od roku 2012 se ale míra inflace snižovala až do roku 2015. V roce 2012 se 

snížila o 0,57 p. b. na 3,7 %, v roce 2013 nastal největší pokles míry inflace o 2,8 p. b. na 0,9 %. 

V roce 2014 nastává snížením o 0,93 p. b. deflace -0,03 %, v roce 2015 pak následuje další 

snížení o 0,90 p. b. a míra inflace klesá na nejnižší hodnotu za sledované období -0,93 %. 

Průměrná roční míra inflace v Polsku ve sledovaném období tak byla 2,2 %. 

Maďarsko vykazovalo v roce 2005 míru inflace 3,56 %, největší v porovnání s ostatními 

státy. Až do roku 2007 se nadále zvyšovala. V roce 2006 o 0,37 p. b. na 3,93 % a v roce 2007 

skokově o 4,03 p. b. na 7,96 %, což představuje jak největší přírůstek míry inflace, tak i největší 

absolutní hodnotu v rámci Maďarska i všech sledovaných zemí v daném období. Následně se 

míra inflace snížila v roce 2008 o 1,92 p. b. na 6,04 % a v roce 2009 o 1,83 p. b. na 4,21 %. 

V roce 2010 vzrostla míra inflace o 0,65 p. b. na 4,86 %, ale v roce 2011 se snížila o 0,93 p. b. 

na 3,93 %. V roce 2012 znovu míra inflace stoupla o 1,72 p. b. na 5,65 %. V roce 2013 se ale 
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razantně snížila, o 3,92 p. b. na 1,73 %, v roce 2014 dále klesla o 1,96 p. b. na nejnižší hodnotu 

za celé sledované období -0,23 % a ačkoli v roce 2015 mírně narostla o 0,17 p. b. na -0,06 %, 

stále trvala deflace. Průměrná roční míra inflace v Maďarsku ve sledovaném období byla 3,8 %. 

Německo v roce 2005 vykazovalo míru inflace 1,55 % a v roce 2006 ještě mírně snížilo 

o 0,03 p. b. na 1,58 %. V roce 2007 následoval nárůst míry inflace o 0,72 p. b. na 2,3 % a i 

v roce 2008 došlo k nárůstu o 0,33 p. b. na 2,63 %, což je nejvyšší míra inflace Německa ve 

sledovaném období vůbec. Hned v roce 2009 následoval skokový propad o 2,32 p. b. na 0,31 %, 

což představuje největší pokles a zároveň nejnižší míru inflace v Německu. V roce 2010 

narostla míra inflace o 0,79 p. b. na 1,1 % a i v roce 2011 došlo k nárůstu o 0,98 p. b. na 2,08 %. 

V období let 2012 až 2015 míra inflace klesala. V roce 2012 o 0,07 p. b. na 2,01 %, v roce 2013 

o 0,51 p. b. na 1,5 %, v roce 2014 o 0,59 p. b. na 0,91 % a v roce 2015 o 0,4 p. b. na 0,51 %. 

Německo tedy jako jediné v porovnání se zeměmi Visegrádské skupiny nepřesáhlo míru inflace 

2,63 %. Průměrná roční míra inflace v Německu za sledované období byla 1,5 %. 

V roce 2008 došlo k nárůstu míry inflace ve všech zemích kromě Maďarska, kde 

proběhl nárůst už v roce 2007. Následně pak v roce 2009 míra inflace klesala ve všech zemích. 

V letech 2014 a 2015 se na Slovensku, v Polsku a Maďarsku projevuje deflace. 

Nejnižší míru inflace v porovnání všech absolutních hodnot v daném období 

vykazovalo Maďarsko, a to 7,96 % v roce 2007. Nejnižší míru inflace -0,93 % pak vykazovalo 

Polsko v roce 2015. 

Největší rozdíl v hodnotách míry inflace najdeme u Maďarska s rozdílem 8,12 p. b. mezi 

nejvyšší hodnotou míry inflace z roku 2007 a nejnižší hodnotou z roku 2015. 

Ze všech sledovaných zemí nejvyšší průměrná roční míra inflace za sledované období 

2005-2015 byla v Maďarsku 3,8 %, nejnižší v Německu 1,5 %. Na druhém místě se řadí Česká 

republika s mírou inflace 2,1 %, s rozdílem 0,1 p. b. následuje Polsko s mírou inflace 2,2 % a 

s rozdílem 0,1 p. b. následuje Slovensko s mírou inflace 2,3 %. Je tedy vidět, že ČR, Polsko a 

Slovensko vykazovaly podobnou průměrnou roční míru inflace, ačkoli průběh jejího vývoje 

nebyl vždy totožný. 
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5.6 Platební bilance 

Z dostupných zdrojů OECD je k dispozici pouze nejsledovanější část platební bilance, 

a tou je běžný účet. Graf 6 vyjadřuje vývoj běžného účtu platební bilance v % v zemích 

Visegrádské čtyřky a Německa v období 2005-2015. Jde tedy o to, jaké % z národního HDP 

tvoří běžný účet platební bilance, tedy součet čistého exportu zboží a služeb jednotlivých 

států vůči zahraničí, čistých příjmů ze zahraničních investic a zaměstnání a ostatních převodů. 

Hodnoty vývozů a příjmů se uvádí se znaménkem plus, dovozy a výdaje se znaménkem mínus. 

Pokud je tedy účet záporný, znamená to, že dochází k odlivu peněžních prostředků, a naopak 

pokud je účet kladný, peněžní prostředky plynou do ekonomiky. Vyjadřuje tedy také vztah 

země vůči zahraničí. 

Graf 6 Běžný účet platební bilance zemí V4 v porovnání s Německem 2005-2015 [%] 

Zdroj: OECD.Stat, Current account balance (indicator), vlastní zpracování 
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V roce 2005 byl běžný účet platební bilance v ČR -2,1 %. V roce 2006 poklesla hodnota 

o 0,4 p. b. na -2,5 %. V roce 2007 následoval největší pokles za celé sledované období, 

konkrétně o 2,1 p. b. na -4,6 %, což je zároveň i nejnižší hodnota běžného účtu platební bilance 

v ČR během zvoleného časového rozmezí. V roce 2008 nastal největší nárůst, o 2,7 p. b. 

na -1,9 %. V roce 2009 běžný účet platební bilance opět poklesl, a to o 0,4 p. b. na -2,3 %. 

V roce 2010 došlo k dalšímu poklesu, o 1,3 p. b. na -3,6 %. Od roku 2011 narůstá běžný účet 

platební bilance, v roce 2011 o 1,5 p. b. na -2,1 %, v roce 2012 o 0,5 p. b. na -1,6 % a v roce 

2013 o 1,1 p. b. na -0,5 %. V roce 2014 dochází k nárůstu o 0,7 p. b. a běžný účet platební 

bilance vykazuje kladnou hodnotu 0,2 %, která zůstala neměnná i v roce 2015. Průměrná roční 

hodnota za celé sledované období v České republice byla -1,9 %. 

Na Slovensku v roce 2005 byla hodnota běžného účtu platební bilance -8,2 %, což je 

nejnižší hodnota běžného účtu platební bilance za celé sledované období jak na Slovensku, tak 

v rámci ostatních zemí. V roce 2006 došlo k poklesu běžného účtu platební bilance o 0,5 p. b. 

na -7,7 %. K nárůstu pak došlo v roce 2007, o 2,5 p. b. na -5,2 %. V roce 2008 opět klesla 

hodnota běžného účtu platební bilance o 1 p. b. na -6,2 %. V roce 2009 vzrostl běžný účet 

platební bilance o 2,7 p. b. na -3,5 %.  V roce 2010 pak došlo k poklesu o 1,2 p. b. na -4,7 %, 

v roce 2011 pokles pokračoval, o 0,3 p. b. na -5,0 %. S rokem 2012 přišel zlom a s nárůstem o 

5,9 p. b. (což je největší meziroční rozdíl) Slovensko s 0,9 % dosáhlo kladného běžného účtu 

platební bilance. V roce 2013 narostla hodnota běžného účtu platební bilance o 1 p. b. na 1,9 %, 

což je nejvyšší hodnota běžného účtu platební bilance na Slovensku v celém sledovaném 

období. V roce 2014 došlo k mírnému poklesu o 0,8 p. b. na 1,1 % a v roce 2015 s poklesem o 

2,9 p. b. Slovensko dosahuje opět záporné hodnoty běžného účtu platební bilance s -1,8 %. 

Průměrná roční hodnota za celé sledované období na Slovensku byla -3,5 %. 

V Polsku jsou hodnoty za celé sledované období jen záporné, takže převažoval odliv 

prostředků plynoucích z ekonomiky. V roce 2005 byla hodnota běžného účtu platební bilance 

-2,6 %. V roce 2006 klesla o 1,4 p. b. na -4 %, v roce 2007 o dalších 2,3 p. b. na -6,3 % a v roce 

2008 o 0,4 p. b. na -6,7 %, což je nejnižší vykázaná hodnota běžného účtu platební bilance 

v Polsku. V roce 2009 následoval největší nárůst, a to o 2,7 p. b. na -4 %. V roce 2010 se snížila 

hodnota o 1,4 p. b. na -5,4 %. Od roku 2011 hodnota běžného účtu platební bilance narůstala. 

V roce 2011 o 0,2 p. b. na -5,2 %, v roce 2012 o 1,5 p. b. na -3,7 %, v roce 2013 o 2,4 p. b. 

na -1,3 %. V roce 2014 opět poklesla o 0,8 p. b. na -2,1 % a v roce 2015 narostla o 1,5 p. b. 

na -0,6 %, což je nejnižší hodnota za sledované období v Polsku. Průměrná roční hodnota za 

celé sledované období v Polsku byla -3,8 %. 
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V Maďarsku byla v roce 2005 hodnota běžného účtu platební bilance -7 %. V roce 2006 

klesla o 0,1 p. b. na -7,1 %. Na stejné hodnotě se udržela i v roce 2007 a představuje tak nejnižší 

hodnotu běžného účtu platební bilance v Maďarsku během sledovaného období. V roce 2008 

se nepatrně zvýšila, a to o 0,1 p. b. na -7 %. V roce 2009 došlo k největší meziroční změně, kdy 

hodnota narostla o 6,2 p. b. na -0,8 %. Od roku 2010 se běžný účet platební bilance dostal 

do kladných hodnot. V roce 2010 vzrostla hodnota o 1,1 p. b. oproti předchozímu období 

na 0,3 %. V roce 2011 vzrostla o 0,5 p. b. na 0,8 %, v roce 2012 o 0,9 p. b. na 1,7 % a v roce 

2013 o 2,1 p. b. na 3,8 %, což je nejvyšší hodnota běžného účtu platební bilance ve sledovaném 

období v Maďarsku. V roce 2014 došlo k poklesu o 2,3 p. b. na 1,5 % a v roce 2015 opět 

hodnota vzrostla, konkrétně o 1,2 p. b. na 2,7 %. Průměrná roční hodnota za celé sledované 

období v Maďarsku byla -1,7 %. 

Německo vykazovalo v celém sledovaném období jen kladné hodnoty běžného účtu 

platební bilance, což znamená, že více prostředků plynulo do ekonomiky. V roce 2005 byla 

v Německu nejnižší hodnota běžného účtu platební bilance z celého sledovaného období, 

konkrétně 4,6 %. Od roku 2006 do roku 2008 postupně rostla. V roce 2006 narostla o 1,1 p. b. 

na 5,7 %. V roce 2007 narostla o 1 p. b. na 6,7 %. V roce 2008 došlo ke snížení hodnoty běžného 

účtu platební bilance o 1,1 p. b. na 5,6 %. V roce 2009 došlo k mírnému nárůstu, o 0,1 p. b. 

na 5,7 %, ale v roce 2010 se mírně snížila opět o 0,1 p. b. na 5,6 %. Od roku 2011 došlo 

k nárůstu hodnoty běžného účtu platební bilance. V roce 2011 narostla o 0,5 p.b. na 6,1 % a 

v roce 2012 o 0,9 p. b. na 7,0 %. Narušení růstu hodnoty běžného účtu platební bilance nastalo 

v roce 2013, kdy došlo k mírnému poklesu o 0,3 p. b. na 6,7 %. S rokem 2014 opět začala 

hodnota běžného účtu platební bilance růst, v roce 2014 o 0,7 p. b. na 7,4 % a v roce 2015 

o 1,5 p. b. na 8,9 %, což představuje jak největší meziroční změnu, tak i nejvyšší absolutní 

hodnotu jak v rámci Německa, tak všech zkoumaných zemí ve sledovaném období. Průměrná 

roční hodnota za celé sledované období v Německu byla 6,4 %. 

Nejnižší absolutní hodnotu ze všech zemí vykazovalo Slovensko v roce 2005 s -8,2 %, 

naopak největší vykázalo Německo v roce 2015 s 8,9 %. Největší meziroční změna nastala 

v Maďarsku v roce 2009, kdy došlo k nárůstu o 6,2 p. b. z -7,0 % (hodnota roku 2008) na -0,8% 

(hodnota roku 2009). 

Pokud bychom státy seřadili podle průměrných ročních hodnot běžného účtu platební 

bilance za sledované období, jejich pořadí by bylo následující: Polsko s -3,8 %, následovalo by 

Slovensko s -3,5 %, Česká republika s -1,9 %, dále Maďarsko s -1,7 % a seznam by uzavíralo 

Německo s 6,4 %. 
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6 Charakteristika vybraných vyspělých zemí 

Z konkrétních makroekonomických indikátorů vybraných zemí a jejich porovnáním 

mezi sebou nám vyvstanou ekonomické profily zemí. Můžeme vyvodit o jak velkou ekonomiku 

jde, jak silná ekonomika je, jaká je dynamika jejího růstu nebo zda převažuje příliv nebo odliv 

finančních prostředků. Navíc doplněním o ekonomicko-geografické informace jako jsou např. 

počet obyvatel (k roku 2015), domácí měna nebo převažující sektorové zaměření ekonomiky 

(zemědělství, průmysl nebo služby) nám vyplynou obecné charakteristiky jednotlivých zemí. 

6.1 Česká republika 

Tempo ekonomického růstu, které poukazuje na dynamiku ekonomiky, bylo 

ve sledovaném období ovlivněno cyklickým vývojem ekonomiky, k výraznějšímu zpomalení 

ekonomické aktivity došlo v letech 2006 až 2009. S průměrnou roční mírou tempa 

ekonomického růstu 2,5 % je ČR uprostřed pomyslného pořadí ze sledovaných zemí. Zároveň 

je toto tempo dlouhodobě udržitelné a vede k úměrnému rozvoji ekonomiky. 

ČR je menší, otevřenou ekonomikou. Počet obyvatel k roku 2015 byl 10,5 milionu a její 

rozloha je 79 tis. km2. HDP ČR podle podílu odvětví v roce 2015 podle prezentace Ministerstva 

průmyslu a obchodu s názvem Česká ekonomika 2015 tvořil z 59,5 % sektor služeb, z 32,5 % 

sektor průmyslu, z 5,5 % sektor stavebnictví a z 2,5 % sektor zemědělství. 

S průměrnou roční absolutní hodnotou HDP v porovnání s ostatními zeměmi ČR 

zaujímá pozici přesně uprostřed s 289,5 mld. USD. Uprostřed pomyslného žebříčku si stojí 

i s průměrným ročním přírůstkem absolutního HDP, který je 5,81 mld. USD. Zpomalení 

ekonomické aktivity po roku 2009 je viditelné i na tomto ukazateli. Oživení se na hodnotách 

absolutního HDP začalo odrážet až v roce 2014. 

Z pohledu ekonomické úrovně, kterou zaznamenáváme pomocí HDP/obyv., je na tom 

ČR velmi dobře. S 27 723 USD jako průměrem za celé sledované období zaujímá druhé místo 

ze sledovaných zemí, lepší ekonomickou úroveň vykazuje jen Německo. Rok 2009 s sebou 

přinesl zpomalení, ale jinak HDP/obyv. rostlo. Průměrný meziroční přírůstek 477 USD je druhý 

nejmenší ze sledovaných zemí, což ale souvisí i s udržitelnou dynamikou růstu ekonomiky. 

Krizový rok 2009 s sebou přinesl i nárůst míry nezaměstnanosti. Přesto průměrná míra 

za sledované období byla v ČR 6,4 %, nejnižší v rámci všech zemí. Nízká míra nezaměstnanosti 
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však nemusí být vždy jen pozitivní. Jak uvádí Petr Kočí ve svém článku na iROZHLAS.cz, 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků může být překážkou k dalšímu růstu ekonomiky. 

Průměrná roční míra inflace byla druhá nejnižší, 2,1 %. Díky domácí měně, české 

koruně, a intervencím ČNB, které cíleně prováděla od listopadu 2013 (a dále až do dubna 2017), 

aby nedošlo k deflaci. Jak uvádí Zpráva o inflaci III ČNB z roku 2014, „Bankovní rada ČNB 

také rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek 

a potvrdila závazek ČNB intervenovat v případě potřeby na devizovém trhu na oslabení kurzu 

koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR.“ 

Podle prezentace člena Bankovní rady ČNB Jiřího Rusnoka z listopadu 2014 by 

potencionální důsledky pasivní měnové politiky vedly k poklesu cen, což by mělo za následek 

omezení výroby a nárůst nezaměstnanosti. Posílením koruny by došlo ke zpomalení 

ekonomické aktivity a klesalo by inflační očekávání. Tyto skutečnosti by byly základem pro 

nastartování dlouhodobé deflace. 

Oslabení koruny se mělo vliv i na nízkou míru nezaměstnanosti, o čemž se zmiňuje i 

Petr Kočí ve svém článku na iROZHLAS.cz. Nízký kurz koruny byl atraktivní pro zahraniční 

firmy se sídlem v ČR, jelikož znamenal nízké náklady jednak na kvalifikovanou pracovní sílu 

tak i na zboží určené k vývozu. 

Běžný účet platební bilance ČR byl v průměru -1,9 %. V letech 2009-2013 nabýval 

záporných hodnot, v letech 2014 a 2015 pak už kladných. Česká ekonomika je silně vystavena 

vlivům zvnějšku. Je úzce propojená s ekonomikou Německa, která pro ČR představuje hlavní 

exportní trh. Jak uvádí ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Karel Král v článku 

pro Aktuálně.cz, v roce 2015 tvořil vývoz do Německa téměř 40 % z celkového exportu ČR. 
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6.2 Slovensko 

Tempo ekonomického růstu bylo i na Slovensku ovlivněno cyklickým vývojem 

ekonomiky. V roce 2009 dochází k největšímu meziročnímu poklesu (i v porovnání s ostatními 

zeměmi), ale v roce 2010 došlo ke skokovému nárůstu tempa ekonomického růstu, mimo jiné 

díky otevření nových výrobních závodů automobilek. Slovensko je ekonomikou otevřenou, je 

tak vystaveno i vlivům zvnějšku. Průměrná roční hodnota tempa ekonomického růstu je 4 %, 

což je nejvíce ze všech sledovaných zemí. Z tohoto pohledu lze slovenskou ekonomiku označit 

jako rozvojovější ze sledovaných zemí, jelikož nevykazuje ve sledovaném období stabilní 

udržitelný růst a její vývoj je dynamičtější. Jak píše Miroslav Zámečník ve svém článku 

pro Euro.cz, reformy prosazené vládou Mikuláše Dzurindy v letech 2002-2006 a příliv 

zahraničních investicí vedly k dynamickému růstu ekonomiky, čímž si Slovensko vysloužilo 

přezdívku Tatranský tygr. 

Slovensko můžeme také označit za malou ekonomiku. Největší část HDP tvoří služby 

(cca 61 %), následuje průmysl (cca 35 %) a pak zemědělství (cca 4 %). Počet obyvatel v roce 

2015 byl 5,4 milionu a s rozlohou 49 tis. km2 je nejmenší ze sledovaných zemí. To se odráží i 

v ukazateli HDP v absolutních hodnotách. Slovensko vykazuje nejnižší absolutní hodnoty HDP 

ze všech sledovaných zemí v průběhu sledovaného období a průměrné roční HDP činí 

133,7 mld. USD. S průměrným meziročním přírůstkem absolutního HDP se řadí Slovensko 

s 4,15 mld. USD na předposlední místo.  

Oproti tomu z pohledu ekonomické úrovně, kterou vyjadřuje HDP/obyv., Slovensko 

vykazuje nejvyšší průměrný meziroční přírůstek HDP/obyv. 837 USD. Průměrné roční 

HDP/obyv. ve sledovaném období bylo 24 711 USD, čímž si v porovnání s ostatními 

sledovanými zeměmi v pomyslném žebříčku drží místo přesně uprostřed. 

Problémem je ale míra nezaměstnanosti na Slovensku. Ve sledovaném období byla 

průměrná míra nezaměstnanosti 13 %, přičemž míra nad 10 % je považována za destabilizující, 

jelikož způsobuje sociální napětí a demotivuje k práci.  

Martin Malo se ve svém článku pro Trendwalder snaží zdůvodnit, proč je na Slovensku 

tak vysoká míra nezaměstnanosti a porovnává ji se situací v ČR, která je naopak velmi příznivá. 

Podle něj jsou důležitými faktory vysoká nezaměstnanost mladých do 30 let, dále pak regiony, 

ve kterých chybí infrastruktura a nejsou tak atraktivní pro potenciální investory, a v neposlední 

řadě problematika exekucí. 
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Průměrná míra inflace ve sledovaném období byla 2,3 %, což je podobná míra inflace, 

kterou vykazovaly i ČR a Polsko. Protože se Slovensko rozhodlo k 1. lednu 2009 přijmout euro, 

nemohlo tak hýbat s kurzem domácí měny prostřednictvím opatření měnové politiky, jako tomu 

bylo v ČR. Do roku 2009 byla oficiálním platidlem slovenská koruna. 

Přijetí eura je politické rozhodnutí a mimo jiné dochází k přenesení pravomocí v otázce 

správy měnové politiky z národní banky na Evropskou centrální banku (ECB), což bývá 

vnímáno jako jedno z negativ, spolu s bezpodmínečným zapojením se do evropského 

stabilizačního mechanismu, který slouží ke spolufinancování nápravných programů v zemích 

eurozóny postižených vážnými makroekonomickými problémy (jak uvádí prof. Ing. Oldřich 

Dědek, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR). Má oproti tomu ale svá pozitiva 

jelikož např. eliminuje rizika fluktuace a nákladů na směnné operace, zabezpečuje stabilní ceny 

pro spotřebitele nebo umožňuje užší hospodářskou spolupráci mezi státy EU. 

Podle článku Petra Štěpána na webu Hospodářských novin, se Igor Barát, bývalý 

slovenský zplnomocněnec pro přijetí eura, vyjadřuje, že díky přijetí eura Slovensko mohlo růst, 

přibyly i zahraniční investice a vznikla nová pracovní místa. „Ke zvyšování cen takřka nedošlo, 

na což měla vliv i globální ekonomická krize.“ Jedinou výjimkou tvoří navyšování cen 

ve službách, které ale podle Baráta nesouvisí s přijetím eura a rostly by, i kdyby Slovensko 

zůstalo u své původní domácí měny. Dále uvádí, že otázku přijetí eura otevřela centrální banka, 

„která k problému přistupovala velmi odborně, a ne politicky.“ Dobré načasování přijetí eura 

tak bylo pro Slovensko zásadní, jak se ukazuje i v dalších makroekonomických ukazatelích. 

V roce 2014 a 2015 však došlo na Slovensku k deflaci. Spotřebitelské ceny tak klesaly. 

Článek České tiskové kanceláře (ČTK) zveřejněný na webu Hospodářských novin uvádí 

následující opatření Evropské centrální banky: „Eurozóna prostřednictvím Evropské centrální 

banky (ECB) nakupovala státní a další dluhopisy v rámci takzvaného kvantitativního 

uvolňování měnové politiky. Cílem tohoto opatření bylo podpořit ekonomiku a odvrátit 

cenovou deflaci.“ Deflace obvykle vede k tomu, že v rámci inflačního očekávání nižších cen 

v budoucnu spotřebitelé odkládají své výdaje a podniky své investice. To je překážkou 

k hospodářskému růstu a ke zvýšení zaměstnanosti. 

Běžný účet platební bilance ve sledovaném období byl v průměru -3,5 %. Až do roku 

2011 byl záporný, což znamená, že docházelo k většímu odlivu peněz z ekonomiky. V letech 

2012 až 2014 byla situace opačná, ale v roce 2015 opět sklouzl ukazatel do záporných hodnot.  
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6.3 Polsko 

Ekonomický vývoj Polska je specifický, jelikož krize v roce 2009 zásadně neovlivnila 

většinu makroekonomických ukazatelů. 

Článek Marie Bydžovské na Euroskop.cz z 12. července 2011 se snaží přiblížit příčiny 

„polského hospodářského zázraku.“ Uvádí, že jedním z důvodů růstu byly evropské dotace. 

V programovém období 2007-2013 bylo Polsko jejich největším příjemcem. Zároveň hrála 

důležitou roli i vlastní měnová politika. Druhou stranou mince je však nárůst státního schodku, 

který v roce 2011 narostl k téměř 8 % HDP.  

Právě k problematice nárůstku schodku veřejných financí se Rada EU vyjádřila 

ve Stanovisku Rady (2010/ C 143/04). Nejprve shrnuje, že spojení příznivých faktorů relativně 

nízké míry otevřenosti polského hospodářství spolu se včasnou a pružnou měnovou a fiskální 

politikou měly za následek růst HDP i v době krize. Následně ale vydává doporučení 

pro odstranění schodku, který v roce 2009 činil 7,2 % HDP. Navrhovaným cílem bylo jej snížit 

pod 3 % HDP do roku 2012. V rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2013 (2013/758/EU) 

prodloužila Rada termín plnění závazku odstranění schodku do roku 2014. Jak uvádí 

doporučení Rady ze dne 14. července 2014 (2015/C 272/24), odstavec (8), tento závazek byl 

splněn, jelikož schodek veřejných financí v roce 2014 tvořil 3,2 % HDP. 

Tereza Holanová ve svém článku pro Aktuálně.cz z 18. února 2012 zmiňuje, že i 

mimořádné vládní výdaje ve formě stimulačních balíčků na podporu bank, podnikatelů nebo 

pracovních míst pomohly předejít poklesu HDP, ale právě na úkor schodku rozpočtu. 

Katarzyna Rzentarzewska, analytička České spořitelny, v článku pro Investičníweb.cz 

dodává, že pro růst Polska i v době krize nahrávalo i spolupořádání mistrovství Evropy 

ve fotbale v roce 2012, které zajistilo vysokou úroveň veřejných investic (např. do rozšíření 

dálniční sítě). Zároveň je také polský trh více uzavřenější a soběstačnější, s ohledem 

na svou velikost. Analytička uvádí, že významnou silou polského růstu byla také právě domácí 

poptávka. 

V otázce tempa ekonomického růstu došlo také k poklesu výkonnosti ekonomiky v roce 

2009, ale jen mírnému, jelikož se ukazatel nedostal do záporných hodnot. V následujících letech 

hodnoty kopírovaly též cyklické kolísání, ale nikdy nebyly záporné. Průměrné tempo 

ekonomického růstu bylo 3,9 %, což je druhé nejvyšší tempo v rámci sledovaných zemí. Je tedy 

zemí, která vykazuje dynamičnost ekonomického rozvoje. 
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Polsko je velkou zemí co do rozlohy, která činí 313 tis. km2 (druhá největší země, 

Německo má jen o 44 km2 více) a má 38 milionů obyvatel.  Největší podíl na HDP tvoří služby 

(cca 57 %), následuje průmysl (cca 40 %) a pak zemědělství (cca 3 %). Co se týká ekonomické 

síly vyjádřené absolutní hodnotou HDP, Polsko zaujímá druhé místo hned po Německu, 

s průměrnou roční hodnotou HDP 794,6 mld. USD. Každý rok navyšovalo Polsko své HDP 

v průměru o 29,5 mld. USD.  

V přepočtu HDP/obyv. pozice Polska už není tak závratná. Ačkoli v Polsku 

v meziročních srovnáních hodnota HDP/obyv. neklesala, je v porovnání s ostatními zeměmi 

ve sledovaném období z hlediska průměrného HDP/obyv. zemí s nejhoršími výsledky. 

Průměrné roční HDP/obyv. bylo 20 703 USD. Meziroční přírůstek HDP/obyv. je druhý nejlepší 

a byl 754 USD, což opět poukazuje na dynamiku ekonomiky.  

Polsko také ve sledovaném období vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti. Průměrná 

roční míra nezaměstnanosti byla 10,2 %. V roce 2005 byla míra nezaměstnanosti dokonce 

17,75 %, což je nejvyšší hodnota míry nezaměstnanosti vůbec. Jak již bylo zmíněno, míra 

nad 10 % je považována za hraniční udržitelnou míru nezaměstnanosti, jelikož vyvolává 

sociální napětí a pracovní demotivaci. 

Průměrná míra inflace v Polsku ve sledovaném období byla 2,2 %, což je podobná 

hodnota jako vykázaly ČR nebo Slovensko. V roce 2014 a 2015 však Polsko vykazovalo 

záporné hodnoty inflace, tedy deflaci. V roce 2015 Polsko vykázalo nejnižší míru inflace 

ze všech sledovaných zemí, -0,93 %. Jak uvádí ekonom Varšavské univerzity Andrzej Cieslik 

v článku Terezy Holanové na Aktuálně.cz z 23. března 2015, deflace v Polsku nevykazovala 

znaky, které by měly představovat riziko vzniku deflační spirály. Příčinou snížení cenové 

hladiny byly klesající ceny ropy a ruské sankce na import evropských produktů, mj. i z Polska. 

Deflace neovlivnila ani zvýšení tempa ekonomického růstu. Národní banka Polska tak 

nemusela intervenovat na polský zlotý, domácí měnu Polska, na rozdíl od výše zmíněných 

intervencí ČNB v ČR. 

Běžný účet platební bilance ve sledovaném období byl v průměru -3,8 %. Jedná se tak 

o nejvyšší průměrnou zápornou hodnotu ze sledovaných zemí. 
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6.4 Maďarsko 

Tempo ekonomického růstu i v Maďarsku bylo ovlivněno světovou hospodářskou krizí, 

pokles výkonnosti ekonomiky je však zaznamenán od počátku sledovaného období. Mírný 

nárůst nastal v roce 2010, ne však na dlouho. Průměrné roční tempo ekonomického růstu bylo 

1,2 %, což je nejnižší ze všech sledovaných zemí. Ukazuje se tedy, že maďarská ekonomika je 

ze všech zemí nejméně dynamická. 

Maďarsko je malou ekonomikou. V roce 2015 mělo 9,8 milionu obyvatel. Jeho rozloha 

je 93 tis. km2. Největší podíl na HDP tvoří služby (cca 65 %), následuje průmysl (cca 31 %) a 

pak zemědělství (cca 4 %). 

S průměrnou roční hodnotou absolutního HDP 222,7 mld. USD se jedná o druhý 

nejhorší výsledek v porovnání s ostatními zeměmi. Průměrný meziroční nárůst byl 

1,96 mld. USD, což je nejnižší přírůstek v rámci sledovaných zemí u tohoto ukazatele. 

Ze sledovaných zemí trvalo Maďarsku nejdéle oživit ekonomiku po krizi, v roce 2014 

vykazovalo stejnou hodnotu HDP jako v roce 2008. Zlom a výraznější nárůst tedy nastaly až 

v roce 2015. 

Ukazatel HDP/obyv. nemění postavení Maďarska k lepšímu. Průměrný meziroční 

přírůstek byl 251 USD, což je nejnižší ze všech sledovaných zemí. Průměrná roční hodnota 

HDP/obyv. je 22 323 USD. Maďarsko tak zaujímá předposlední místo.  

Václav Bacovský ve svém článku Krize po maďarsku na Respekt.cz shrnuje proč bylo 

Maďarsko jednou ze zemí, ve které krize propukla velmi rychle a představila dokonce ohrožení 

země státním bankrotem. Uvádí, že už v období před krizí do Maďarska plynulo značné 

množství zahraničních investic. Je to také silně exportně orientovaná ekonomika. Právě krach 

finančních trhů odhalil i velkou zadluženost maďarských domácností v cizích měnách. Jakmile 

došlo k oslabení forintu, domácí měny Maďarska, dlužníci museli zaplatit za poskytnuté úvěry 

na splátkách reálně až o polovinu více. Velkým problémem bylo také vnější zadlužení státu. 

Jak uvádí článek na ČT24, tehdejší premiér Ferenc Gyurcsány podal demisi, jelikož 

vláda nebyla schopná se usnést na prosazení nutných změn, které by zemi pomohly vypořádat 

se s ekonomickou krizí. Názorně se tak ukazuje provázanost ekonomiky a politiky. Článek dále 

uvádí, že Maďarsku nepomohla ani finanční půjčka od Mezinárodního měnového formu ve výši 

25 mld. USD. 
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V Maďarsku je během sledovaném období zaznamenána vyšší míra nezaměstnanosti, 

konkrétně 8,9 %. S touto hodnotou by se umístilo přesně uprostřed v žebříčku míry 

nezaměstnanosti sledovaných zemí, ale jde o poměrně vyšší míru nezaměstnanosti. 

Průměrná míra inflace v Maďarsku je 3,8 %. Jedná se o nejvyšší průměrnou míru inflace 

v rámci sledovaných zemí. Inflace v Maďarsku začala růst už v roce 2007 (u ostatních zemí až 

v roce 2008). Hodnota z roku 2007 7,96 % je nejvyšší mírou inflace vůbec. Jak uvádí článek 

Romana Čibery na webu Hospodářských novin, značný podíl na růstu cen mělo zavedení 

poplatků u lékaře a nárůst cen pohonných hmot. Pak postupně s příchodem krize v roce 2009 

začala inflace klesat. V roce 2014 a 2015 dokonce Maďarsko také vykazovalo mírnou deflaci.  

Běžný účet platební bilance vykazoval hodnotu -1,7%. To je nejnižší záporná hodnota 

ze zemí Visegradské skupiny. Od roku 2010 se dostala hodnota do kladných čísel, a tedy více 

finančních prostředků plynulo do ekonomiky.  Jak již bylo zmíněno, jedná se o silně exportně 

orientovanou ekonomiku, ale důležitou roli ve vyvážení běžného účtu platební bilance 

bezpochyby hrála i půjčka od MMF. 
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6.5 Německo 

Německo je jednou ze zakládajících zemí Evropské unie. S rozlohou 357 tis. km2 je 

největší země ze všech sledovaných zemí a s 81,2 milionu obyvatel je zemí s nevyšším počtem 

obyvatel. Je tak největším a nejdůležitějším trhem v EU. Zároveň je třetím největším 

exportérem na světě. Od roku 2002 je euro oficiálním platidlem Německa. Největší podíl 

na HDP mají služby (cca 69 %), následuje průmysl (cca 30 %) a pak zemědělství (cca 1 %). 

Průměrné roční tempo ekonomického růstu bylo 1,5 %, což je druhé nejpomalejší 

tempo. Čím vyspělejší země je, tím obtížněji dosahuje vyšších temp ekonomického růstu. 

Rozvojové ekonomiky snadněji a rychleji rostou, protože se odráží od základny, kde je větší 

potenciál rozvoje. I v Německé ekonomice je vidět znatelnější zpomalení aktivity v období 

2006-2009. Pouze v roce 2009 bylo vykázáno jediné záporné tempo ekonomického růstu 

-5,6 %. Následně v letech 2012 a 2013 je opět viditelné doznívání krize mírnějším poklesem 

tempa ekonomického růstu. 

Německo v absolutních hodnotách HDP několikanásobně převyšuje ostatní státy, je 

tedy vidět, že je silnou ekonomikou. Průměrný meziroční nárůst hodnoty HDP byl 

47,28 mld. USD, nejvyšší ze všech zemí. Stejně tak bylo nejvyšší i průměrné roční HDP, které 

je 3 258,4 mld. USD. 

Německo s nejvyšším průměrným HDP/obyv. 40 316 USD představuje zemi s nejvyšší 

ekonomickou úrovní. Co se ale týká meziročního přírůstku HDP/obyv., Německo by zaujalo 

místo přesně uprostřed, s přírůstkem 564 USD. 

V problematice nezaměstnanosti Německo konstantně vykazovalo klesající míru, 

s výjimkou roku 2009, kdy došlo k mírnému nárůstu. Průměrná míra nezaměstnanosti 

v Německu za sledovaném období byla 7,1 %, což je druhá nejnižší míra nezaměstnanosti 

ze všech sledovaných zemí. 

Německo přistoupilo k řadě opatření na zmírnění dopadů ekonomické krize ještě před 

jejím plným vypuknutím. Marcela Cupalová některé z nich uvádí ve své studii ze září 2009 pro 

Parlamentní institut Poslanecké sněmovny ČR. V říjnu 2008 přijala německá vláda první 

konjukturální balíček, který zahrnoval zřízení jednoho tisíce poboček úřadu práce, prodloužení 

doby pobírání podpory při práci na zkrácený úvazek z 12 měsíců na 18 měsíců (něm. 

Kurzarbeitergelt) a plošné zavedení programu dalšího vzdělávání pro starší a méně 

kvalifikované pracovníky. Další opatření byly např. podpora energeticky efektivní výstavby, 
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rozšíření zvláštních odpisů pro malé a střední podniky nebo osvobození nových osobních vozů 

od daně z motorových vozidel. Druhý konjunkturální balíček byl přijat vládou v lednu 2009 a 

přinesl především úlevy pro občany, cílené posilování ekonomiky, zabezpečení zaměstnanosti 

a investice do vzdělávání a infrastruktury, které měly vést k dlouhodobému posílení a 

modernizaci země. Obsahuje opatření jako snížení daně z příjmu a příspěvků na zákonné 

nemocenské pojištění, poskytnutí jednorázového příspěvku příjemcům přídavků na děti, 

podpoření práce na zkrácený úvazek placením poloviny příspěvků na sociální pojištění u osob 

zaměstnaných v tomto pracovním poměru Spolkovou agenturou práce, podpora kvalifikace a 

pojištění v nezaměstnanosti. Dalším opatřením je zavedení tzv. šrotovného, příspěvku ve výši 

2500 €, což mělo podpořit poptávku po osobních vozech. Mimo jiné toto opatření také 

napomohlo i české ekonomice, jelikož automobily a komponenty k nim jsou významnými 

exportními artikly, které směřují z velké části právě do Německa.   

Průměrná roční míra inflace byla 1,5 %, což je nejnižší ze všech sledovaných zemí. 

V Německu nenastala v letech 2014 a 2015 záporná míra inflace, na rozdíl od většiny zemí 

Visegrádské skupiny. Za snižování cenové hladiny mohl hlavně pokles cen ropy a zlevňovaly 

např. i telekomunikace. 

Běžný účet platební bilance Německa vykazoval jen kladné hodnoty a průměrně byl 

6,4 %. Jedná se tedy o nejvyšší a jedinou kladnou hodnotu tohoto ukazatele. Více finančních 

prostředků tak plynulo do ekonomiky. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zachytit vývoj ekonomiky vybraných vyspělých zemí 

v rozmezí let 2005 až 2015. Výsledkem zkoumání je, že i když se jedná o státy geograficky a 

historicky blízké, rozdíly v jejich ekonomickém vývoji jsou patrné. Analýza 

makroekonomických ukazatelů ukázala, že světová hospodářská krize se v roce 2009 promítla 

ve všech zkoumaných ekonomikách. Vidíme tak, že provázanost ekonomik hraje důležitou roli, 

ačkoli musíme brát ohled i na individuální jedinečnosti vývoje daných zemí, a to jak 

ekonomické, tak i historické nebo politické. V některých zemích a určitých ukazatelích 

rezonovala krize déle a v jiných krátce, v některých intenzivněji a v jiných mírněji.  

Ze všech sledovaných zemí na tom je nejlépe Německo, které už v úvodu praktické části 

bylo zvoleno jako ideál, ke kterému by měly ostatní ekonomiky směřovat. To se i v rozboru 

konkrétních dat potvrdilo. Německo je silnou stabilní ekonomikou s vysokou ekonomickou 

úrovní. Vykazuje stabilní tempo ekonomického růstu, nízkou míru nezaměstnanosti i inflace. 

Ze zemí Visegrádské skupiny si nejlépe stojí Česká republika, která úspěšně následuje 

příklad německé ekonomiky. Ačkoli je menší ekonomikou, vykazuje udržitelné tempo 

ekonomického růstu, nejvyšší ekonomickou úroveň ze zemí V4, nejnižší míru nezaměstnanosti 

ze všech sledovaných zemí a nízkou míru inflace.  

Existuje řada možností, jak tuto práci dále rozpracovat. Větší pozornost by mohla být 

věnována hospodářské politice jednotlivých zemí a konkrétním nástrojům pro její dosažení. 

Pokud by se časové rozmezí zkoumaných dat rozšířilo až do současnosti, konkrétní 

makroekonomická data by mohla být podkladem pro zkoumání otázky přijetí eura v České 

republice, Polsku a Maďarsku. Podmínky přijetí společné měny vychází právě i z povinnosti 

plnění určitých ekonomických závazků a kritérií, které jsou reflektovány 

v makroekonomických ukazatelích. Dále by bylo možné na základě zhodnocení současné 

ekonomické situace s ohledem na předchozí vývoj prognózovat budoucí ekonomický vývoj. 

Ekonomický vývoj bude vždy aktuálním tématem, jelikož přímo ovlivňuje život 

každého občana a ten je může svým ekonomickým chováním do značné míry ovlivnit. Nutný 

je však i interdisciplinární náhled na věc, jelikož vývoj ekonomiky úzce souvisí s politikou a 

historií konkrétní země. 
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