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1 Úvod 

Stínová ekonomika je pojmem, který prolíná každou ekonomiku již od daleké 

historie, ovšem měření a odhady její velikosti jsou prezentovány až v novodobých 

studiích. Míra, ve které se objevuje, je v každé zemi různá a je reakcí na nějaký děj 

v ekonomice, který je občany chápán negativně. Může jít například o zvýšení daní či 

sociálních plateb. Stále dochází k pokusům o zefektivnění jejího měření, definování a 

také vysvětlení důsledků, které ovlivňují ekonomiku. Definování stínové ekonomiky se 

různí a každý autor používá jinou verzi definice. V této diplomové práci jsou informace 

o stínové ekonomice získány především ze studií zahraničního autora Friedricha 

Schneidera, který je považován za odborníka v této oblasti a také od autora, který se 

zabývá problematikou stínové ekonomiky v České republice, a to Martina Fassmanna.  

Cílem práce je měření stínové ekonomiky ve vybrané zemi a zhodnocení 

dosažených výsledků. 

Metody, které jsou v práci použity, jsou především deskripce, odhad, dedukce a 

komparace. 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, které se zaměřují na základní 

vymezení stínové ekonomiky, dále na možnosti měření stínové ekonomiky, na vybrané 

studie, které jsou věnovány právě stínové ekonomice a také na velikost stínové 

ekonomiky ve vybraných zemích.  

Druhá kapitola s názvem Teoretické přístupy a způsoby měření stínové ekonomiky 

přináší základní informace o stínové ekonomice. Kapitola popisuje definici stínové 

ekonomiky, prvky stínové ekonomiky, její příčiny v různých hospodářských systémech 

a dopady na společnost, která mohou být pozitivní i negativní, a v neposlední řadě také 

opatření, která jsou přijímána na obranu a snížení velikosti stínové ekonomiky. Způsob 

měření stínové ekonomiky je stručně nastíněn a dále popsán v kapitole následující.  

Ve třetí kapitole, která nese název Stínová ekonomika v empirických studiích, jsou 

nastíněny možné metody měření stínové ekonomiky, které jsou rozděleny na přímé a 

nepřímé a jsou podrobně vysvětleny. Dále jsou popsány vybrané empirické studie, které 
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se danými konkrétními metodami zabývaly. Tyto studie jsou od vybraných zahraničních 

autorů a organizací, ale i od autorů domácích.  Kapitola také prezentuje výsledky 

z vybraných studií. 

Kapitola s názvem Aplikace metod na vybranou skupinu zemí se zaměří na 

autorský odhad stínové ekonomiky pomocí monetární metody Petera Gutmanna 

v České republice v období 2002-2013. Odhad bude dále komparován s dostupnými 

výsledky jiných autorů. Dále bude popsána velikost stínové ekonomiky ve světě, a to ve 

státech východní Evropy a Střední Asie a zemí OECD na základě dostupných dat ze 

studie Friedricha Schneidera. Závěrem kapitoly bude provedena komparace velikosti 

stínové ekonomiky v zemích Visegrádské čtyřky na základě faktorů, které přispívají ke 

vzniku stínové ekonomiky.   
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2 Teoretické přístupy a způsoby měření stínové ekonomiky 

Přístupů ke stínové ekonomice existuje celá řada. Každý autor má vlastní definici a 

sjednotit tyto názory je obtížné. Jsou odlišné pro země vyspělé a transformující se. 

Sektoru bývají udělovány atributy, kterými jsou podle Fassmanna (2007) černý, šedý, 

neoficiální, neformální, duální, paralelní, stínový, podzemní, skrytý, druhý apod. 

Rozdíly lze nalézt i ve využívání tohoto termínu ve světě. V České republice je 

využíván termín stínová ekonomika, v SRN se používá termín „Schattenwirtschaft“ což 

v překladu znamená černá ekonomika, ve Francii „ekonomie souterraine“ v překladu 

podzemní ekonomie a „economie au noir“, která má stejný význam jako v Německu, a 

to černá ekonomika. V Nizozemí je jedním z termínů „grijze sector“, což znamená šedý 

sektor. Odlišnosti nejsou ovšem jen v názvu, ale také co se do stínové ekonomiky řadí. 

Fassmann (2007) definuje směry těchto rozdílů, které spočívají: 

• v popisu prvků tvořící základ stínové ekonomiky nebo  

• v použití třídícího kritéria pro klasifikaci (tj. kritéria, které rozhodují o zařazení 

prvku do stínové ekonomiky). 

Shneider (2006) ve svém článku popisuje užší definici stínové ekonomiky. Ta 

zahrnuje veškerou produkci zboží a služeb, která je úmyslně skryta před zraky 

veřejných orgánů z důvodů: 

• předejití vyplácení daně příjmů, z přidané hodnoty či jiné daně, 

• vyhnutí se placení příspěvku na sociální zabezpečení, 

• zabránění nutnosti splňovat určité právní normy na trhu práce, kterými mohou 

být např. minimální mzda, pracovní doba, bezpečnostní standardy apod., 

• zabránění splnění administrativních postupů, např. vyplňování statistických 

výkazů a jiných administrativních formulářů. 

Klasifikaci stínové ekonomiky Schneider (2006) shrnul v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1 Klasifikace aktivit ve stínové ekonomice  

 

Zdroj: Schneider, 2006, vlastní úprava. 

Tabulka 2.1 uvádí, že daňový únik je z části legální. Za tuto činnost se považuje 

samostatně výdělečná činnost, kterou může být např. šití oblečení doma, či sousedská 

výpomoc. Samotné provedení této činnosti není jistě nelegální, ovšem příjmy, které 

nejsou hlášeny, se již považují za příjem stínové ekonomiky.  

Dle standardů, které jsou doporučovány OSN, jsou rozlišovány tři typy stínové 

ekonomiky, a to skrytá ekonomika, neformální a nelegální ekonomika (Široký, 2008). 

Skrytá ekonomika je dle Fassmanna (2007) názvem pro podnikání bez registrace a 

falšování účetních knih. Jsou zahrnované ČSÚ do oficiálního odhadu HDP. Falšování 

účetních knih spočívá ve snížení základu pro výpočet daně z příjmu, snížení platby 

DPH na výstupu a v omezení plateb na zdravotní a sociální pojištění na zaměstnance. 

Při této činnosti se podhodnocují příjmy, nadhodnocují náklady a částečně zatajuje 

mzda zaměstnancům.  

Neformální ekonomiku popisuje Fassmann (2007) jako aktivity sektoru domácností. 

Do tohoto sektoru patří aktivity samoobslužné a tržní. Experti ČSÚ zahrnují do 

samoobslužných činností zemědělské samozásobení či individuální bytovou výstavbu. 

Tržní produkce se týká zemědělství, a to příležitostné produktivní činnosti v tomto 

sektoru.  

Typ aktivity

Ilegální aktivity

Daňové úniky

Vyhýbání se 

daňovým 

povinostem

Daňové úniky

Vyhýbání se 

daňovým 

povinostem

Legální aktivity

Nehlášené příjmy ze 

samostatně 

výdělečné činnosti; 

mzdy platy a majetek 

z nehlášené práce 

související s legálními 

službami a zbožím.

Zaměstnanecké 

slevy a výhody.

Výměnný 

obchod s 

legálními 

službami a 

zbožím.

Práce pro 

osobní spotřebu 

a sousedská 

výpomoc.

Peněžní transakce

Obchod s kradeným zbožím, výroba drog 

a jejich prodej, prostituce, hazard, 

pašování, podvod.

Nepeněžní transakce

Výměnný obchod s drogami, 

kradenými věcmi, pašování. 

Produkce drog pro vlastní 

potřebu.
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Nelegální ekonomika je nejmenší částí stínové ekonomiky zahrnované do 

oficiálního odhadu HDP. Je tvořena:  

• nelegální produkční činnosti (pašování zboží, výroba a obchod s narkotiky, 

prostituce, padělání zboží, korupce atd.), 

• nelegální přerozdělovací činnosti (drobné krádeže zaměstnanců, násilné 

kriminální činy, ostatní kriminální delikty), 

• legální produkční činnosti prováděné nelegálně (nelegální výroba a obchod, 

nelegální poskytování služeb) (Fassmann, 2007). 

Ne všechny skupiny jsou ČSÚ odhadovány, to se týká posledních dvou zmíněných 

skupin. V odhadech stínové ekonomiky se částečně vyskytují aktivity nelegálních 

produkčních činností.  ČSÚ odhaduje ilegální aktivity, a to jsou prostituce, obchod 

s drogami, prodej kradeného zboží a pašování (Fassmann, 2007).  

Jak již bylo zmíněno, daňový únik je součástí stínové ekonomiky. Je popisován jako 

čin, který vede ke zkrácení daňové povinnosti a je doprovázen vědomým či nevědomým 

porušením právních předpisů. Pokud se tento čin odhalí, kontrolní orgán může udělit 

sankci. Důležité je rozlišovat daňový nedoplatek, který představuje rozdíl mezi daní, 

která měla být zaplacena a skutečně zaplacenou částkou. Nejčastějšími případy 

daňových úniků jsou krácení příjmů či výnosů, nadhodnocení výdajů nebo nákladů, 

nesprávné uplatnění různých daňových výhod, krácení příjmů z kapitálového majetku či 

zfalšování daně z přidané hodnoty. V České republice jsou vymezeny trestné činy proti 

hospodářské soustavě, kde je zahrnuto neoprávněné podnikání, pokud je do činnosti 

zapojena další osoba jako pracovní pomoc (Široký a kol., 2008). 

Martinez (1995) uvádí faktory či důvody vzniku daňového úniku. Politické příčiny 

vzniku tohoto činu jsou obecné a většinou s nesouhlasem s politikou prováděnou v dané 

zemi. Nedostatečná uvědomělost poplatníků je další příčinou, ovšem nejedná se o 

úpadek daňových mravů. Nejvíce daňových úniků však vzniká z důvodu 

ekonomického. V době ekonomického růstu klesá počet daňových úniků a daně se 

vybírají a platí snáze. Tyto faktory napomáhají hlavním příčinám, které jsou obsaženy 

v daňovém systému. 

Fryšták (2007) uvádí trestné činy proti hospodářské kázni, obsahující paragraf, dle 

kterého se trestného činu dopouští podnikatel, který nevede účetní knihy či jiné zápisy, 

které jsou potřebné k dokázání o stavu hospodaření a majetku. Je nutné, aby tyto 
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informace byly přesné a pravdivé. V opačném případě se dopouští trestného činu. Další 

paragraf se zabývá trestností neodvedení daně, pojistného na sociálním zabezpečení, na 

zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Plátce je povinen 

odvést tyto povinné platby, nebo jejich části, správci daně, zdravotní pojišťovně nebo 

správě sociálního zabezpečení. 

Aby mohly být tyto činnosti klasifikovány jako trestný čin, musí být dokázán úmysl 

a činnost musí být prováděna ve větším rozsahu. Do kategorie trestného činu se tedy 

dostane jen minimum z uvedených činností, které jsou nazývány daňovým únikem. Tato 

porušení daňových zákonů řeší kontrolní orgány v rámci správního řízení (Široký a kol., 

2008). 

V České republice byla vytvořena speciální skupina, jejíž náplní práce je boj 

s daňovými úniky. V březnu 2014 bylo dohodnuto mezi prvním místopředsedou vlády, 

ministrem financí Andrejem Babišem a ministrem vnitra Milanem Chovancem, že bude 

vytvořena skupina, která se bude zabývat problémy v oblasti daňových podvodů a 

spotřebních daní. Tato skupina je tvořena zástupci finanční a celní správy a policie. 

Ministr Babiš se chce zaměřit na odstranění kriminální činnosti organizovaných skupin, 

které se specializují na podvody se spotřební daní a DPH. Ztráta při těchto podvodech 

činí v České republice až 100 mld. Kč, což je cca 2,7 % HDP. Česká národní banka také 

zřídí registr, díky kterému bude možné prověřit bankovní účet u podezřelých osob, ten 

by měl být funkční do roku 2015 (Zeman, 2014). 

2.1 Kritérium stínové ekonomiky 

Fassmann (2007) zmiňuje skupinu, která využívá při definici stínové ekonomiky 

statistické kritérium. V oficiálních statistikách, kterými mohou být např. systémy 

národního účetnictví, se činnosti dělí na registrované či neregistrované. Kritérium má 

však své nedostatky, protože neumožňuje proniknout do povahy práce nebo aktivit, 

které předcházely neregistrovaným transakcím nebo platbě. Použití kritéria mění střed 

stínové ekonomiky mimo oficiální sektor, ovšem ve skutečnosti mohou existovat 

oficiální příjmy, jejichž původ je nelegální. Používáním tohoto kritéria se stínová 

ekonomika stává závislá na formulaci statistických metod a výpočtů.  
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Dalším problémem je samotné provedení při použití tohoto kritéria, transakce nebo 

aktivity by totiž měly být registrovány. Fassmann (2007) uvádí základní možnosti, které 

transakce či aktivity by měly být registrovány: 

• pouze primární výrobní účty, 

• výroba materiálních produktů, 

• pouze výroba pro tržní spotřebu, 

• zahrnovat všechny aktivity vedoucí k peněžní odměně, 

• k předchozí variantě přidat některé dobře definované aktivity, 

• doplnit výpočet o odhad všech aktivit, které vyrábějí výrobky a mají ekvivalent 

ve formální ekonomice, 

• aktivity, které mohou být prováděny třetí stranou a vedou k ekvivalentnímu 

výsledku, 

• aktivity, na které je třeba vynaložit čas. 

Je složité sjednotit aktivity, které se podílejí na stínové ekonomice. Někteří autoři 

proto zdůrazňují legální kritéria před statistickými. Jednou z velkých organizací, 

zabývající se tímto kritériem, je Mezinárodní organizace práce (ILO), která chápe 

nelegální aktivity jako činnosti, které jsou vykonávány jako jediné nebo druhé 

zaměstnání, které je provozováno pravidelně za účelem výdělku a které se pohybuje na 

hranici povinností daných právním řádem (Fassmann 2007).  

V praxi se využívá kombinace statistického kritéria a kritéria legality. Kombinace 

bývá následně označována jako klasické kritérium pro rozlišení stínové ekonomiky. 

Zahraniční autoři jsou v oblasti prvků stínové ekonomiky nejednotní, ovšem ve 

vymezení kritéria definice se s výjimkami shodují na statistickém vymezení pojmu.  

Autoři mají podobné znění definic stínové ekonomiky. Rozdíly lze nalézt v pracích 

českých autorů před rokem 1990, a to v jejich znění používaných v tržních 

ekonomikách (Fassmann 2007). 

Fassmann (2007) uvádí, že Český statistický úřad provedl studii, která se zabývala 

problémem zachycení úplnosti ekonomiky. Základním prvkem byl popis stínové 

ekonomiky pomocí hospodářské výroby, která byla zatajována před úřady z důvodu: 

• vyhnutí se placení daně z příjmu či přidané hodnoty, 

• vyhnutí se placení příspěvků na sociální pojištění, 
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• možnosti nevyhovět předpisům o minimální mzdě, maximální délce pracovní 

doby, apod., 

• možnosti nevykonání vybraných administrativních procedur, např. vyplňování 

statistických dotazníků a jiných hlášení. 

Systém národních účtů považuje za ilegální produkci výrobu zboží a služeb, jejichž 

obchodování nebo držení jsou zákonem zakázány. Nelegální aktivity, jako jsou 

distribuce drog, ilegální výroba alkoholu či prostituce, nechává systém národních účtů 

stranou. Do skryté ekonomiky nezahrnuje korupce a úplatky, jelikož nejsou předmětem 

hospodářské výroby. Snahou je zachytit příjmy plynoucí z pašovaného zboží a jeho 

prodeje (Fassmann, 2007).  

2.2 Prvky stínové ekonomiky 

Mezi prvky stínové ekonomiky se řadí aktivity, práce, transakce a příjem. Aktivity 

(činnosti) jsou považovány za hlavní prvky stínové ekonomiky mnohými autory. 

Existují autoři, kteří popisují stínovou ekonomiku jako ekonomickou aktivitu, která 

přináší příjmy tomu, kdo ji provozuje. Tyto příjmy nemohou být odhadnuty ze 

statistických zdrojů používaných k sestavování HDP. Představitelem tohoto názoru je 

Kerrick Macafee. Podobný přístup zastává i Kaufmann a Kaliberda, kteří definují 

neoficiální aktivity jako „nehlášené přidání hodnoty“. Dalšími autory mohou být Edgar 

Feige či Jean Gershuny (Převzato z Fassmann, 2007). Při těchto aktivitách jsou 

ignorována zákonná nařízení. Činnosti mají určitou podobu v oficiálním i neoficiálním 

sektoru. Neoficiální sektor je tvořen výrobou a distribucí drog a také produkcí legálního 

bezúhonného zboží a služeb, ta ovšem mohou porušovat např. daňové nařízení. U 

aktivit nezáleží na vnitřní povaze prováděných aktivit, ale na místě jejich realizace. 

Neoficiální činnost může být totiž prováděna v „oficiální“ pracovní době nebo mohou 

být použity „oficiální“ stroje.  

Dalším prvkem stínové ekonomiky je práce. Autor Ian Miles hodnotí tzv. skrytou 

ekonomiku jako „použití pracovní síly a pracovních prostředků mimo oficiální pracovní 

dobu nebo mimo kontrolu pracovního systému“ (Fassmann, 2007, s. 12).   

Aktivity prováděné ve zmíněných sektorech vedou k transakcím, tj. směna zboží a 

služeb. Transakce jsou uváděny jako prostředek pro definování stínové ekonomiky. 
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Richard Rose chápe neoficiální ekonomiku jako nehlášené transakce, nebo transakce 

skryté, tzn. provedené v hotovosti (Fassmann, 2007). Provádění činnosti v neoficiálním 

sektoru vznikají transakce neformální. Opak však nelze tvrdit – že neformální transakce 

jsou pouze produktem neformálních aktivit. Část stínových aktivit může být prováděno 

oficiálními transakcemi. Dalším aspektem, kterým lze charakterizovat oficiální sektor je 

vlastnost pro centrálně plánované ekonomiky. V ekonomice mohou probíhat spekulace 

mezi subjekty oficiálního sektoru a ty mohou způsobovat stínové příjmy, kterými 

mohou být kontrakty za úplatky, či poskytnutí bankovního úvěru za úplatek. Existují 

aktivity, které nevyvolávají žádné transakce, a tímto se označuje domácí výroba. 

V oficiálním sektoru se jedná o nejméně škodlivou domácí práci, kutilství apod. 

V neoficiálním sektoru je domácí výrobou myšlena nelegální výroba drog, pálení 

alkoholu pro vlastní spotřebu apod.  

Při existenci transakce dochází k platbám. Ty se také, podobně jako transakce, dají 

rozdělit na platby v oficiálním a neoficiálním sektoru. Pokud dochází k platbám 

v neoficiálním sektoru, jedná se o stínové platby a můžeme v nich nalézt nelegální 

vazby. Platby v oficiálním sektoru jsou charakterizovány jako přímé okrádání zákazníka 

nebo zaplacení úplatku za nedostatkové zboží. Další možností také je, že k žádné platbě 

nedojde. Pokud se tak nestane, hovoří se o výměnném obchodě, vzájemné práci či 

protislužbách (Fassmann, 2007). 

Fassmann (2007) popisuje další prvek, který je využíván především ekonomy, kteří 

se zajímají o rozsah stínové ekonomiky, a tím je příjem. Představitelem této skupiny 

autorů je Vito Tanzi, jehož popis stínové ekonomiky spočívá v příjmu, který není 

oznámen daňovému úřadu či jinému příslušnému úřadu. Jeho přístup je založen na 

popisu stínové ekonomiky z pohledu toku zboží, služeb a příjmů. Definice se objevují i 

ve studiích jiných autorů, např. Heertje, Allen a Cohen popisují „neoficiální oběh jako 

část toků zboží, služeb a peněz, která se ještě neobjevila v národních účtech“(Fassmann, 

2007, s. 12).  

Stínová ekonomika je tedy souhrnem stínových prvků. Fassmann (2007, s. 25) 

charakterizuje stínovou ekonomiku jako „příjmy resp. činnosti, jejichž nejbytostnějším 

zájmem je, aby zůstaly skryty, dále neformální aktivity nebo transakce, které nezahrnují 

platby a které jsou určeny ušetřit nákupy a konečně ty činnosti, které v konečném 

důsledku sice vedou k oficiálním příjmům, ale jejichž samotný zdroj, lépe řečeno cesta 

nabytí je v rozporu s platnými zákonnými pravidly, nařízeními, dohodami“. 
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Fassmann (2007) uvádí, že se stínová ekonomika vnitřně člení na „černý“ sektor, 

který zahrnuje neformální transakce ve prospěch většího příjmu, a sektor domácnostní a 

komunální, které zahrnují aktivity postrádající transakce či platby, a které jsou určeny 

k ušetření nákupu. Pro větší pochopení „černého“ sektoru je členěn na několik skupin: 

• Připojené stínové aktivity – nacházejí se ve formálním sektoru ve firmách. Jsou 

prováděny zaměstnavatelem nebo zaměstnancem a příjem z těchto aktivit patří 

firmě, nikoliv jedinci.  

• Poloautonomní neformální aktivity – jedná se o neformální výrobu zboží nebo 

služeb pro formální ekonomiku a jeho zpětný přesun do neoficiálního sektoru a 

prodej na neformálním trhu. 

• Autonomní stínové aktivity – v oficiálním nebo neoficiálním sektoru dochází 

k výrobě zboží a služeb pro spotřebitele.  

Základním aspektem sektoru domácnostního a komunálního nejsou transakce ani 

platby, ale aktivity, které lze považovat jak za nelegální tak i legální. Tento sektor lze 

chápat mnohem obsáhleji, je tvořen liniemi, kterými jsou: 

• práce pro sebe a domácí práce - žádné transakce, 

• výměnný obchod a naturální směna – žádné platby, 

• práce dobrovolníků a vzájemná práce – dobrovolný sektor, pečovatelská síť, 

činnost pracovníků dobrovolných organizací. 

2.3 Příčiny stínové ekonomiky  

Stínová ekonomika je předmětem mnoha ekonomických i sociologických výzkumů. 

Existuje ve všech státech bez ohledu na jejich historii, ekonomický systém či vyspělost. 

Rozdílem ovšem je, že se v každé zemi projevuje v jiné intenzitě. Ve stínové ekonomice 

jsou rozlišovány systémově nezávislé a systémově závislé příčiny, které se na ní podílí.  

2.3.1 Systémově nezávislé příčiny 

Obecnou příčinou, která je považována dle Fassmanna (2007) za důvod vzniku 

stínové ekonomiky, je narušování ekonomicky efektivního alokačního schématu trhu 

státem. Daňový systém je považován za „škodnou“ tržních ekonomik a jejich 

alokačního systému. Centrální plánované ekonomiky jsou narušeny centrální autoritou, 
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která vytváří nerovnováhu nabídky a poptávky. Výsledkem je střet ekonomických 

zájmů jednotlivce a zájmů společnosti. 

Stínová ekonomika však může existovat, jen pokud je vytvořena nabídka a existují 

lidé, kteří nevykonávají činnost v oficiálním sektoru. Druhým impulsem je společenská 

poptávka, kdy lidé mají zájem o vykonávání činnosti v neoficiálním sektoru. Činnost 

stínové ekonomiky je považována za velmi kapitálově výhodnou a rychlost 

nahromadění kapitálu je mnohem větší, než kdyby činnost byla vykonávána 

v oficiálním sektoru (Fassmann, 2007). 

Pojem stínové ekonomiky se objevil v době po druhé světové válce a Fassmann 

(2007) uvádí důvody nárůstu stínové ekonomiky v posledních desetiletích: 

• Nástup technické revoluce – financování výzkumu a zakládání průmyslových 

odvětví z „normálních“ zdrojů bylo velmi obtížné. 

• Minimalizace nákladů – podnikatelé minimalizovali své náklady, tzn. neplacení 

daní, nejsou odváděny sociální dávky, zaměstnávání lidí na černo apod. 

• Migrace obyvatelstva – přistěhovalci jsou ochotni pracovat za nižší mzdu a za 

zhoršených pracovních podmínek.  

Existence stínové ekonomiky je dle Fassmanna (2007) především podmíněna 

cyklickým vývojem ekonomiky. V době růstu ekonomiky stínová ekonomika klesá 

rychleji a v recesi ekonomiky zase pomaleji než ekonomika oficiální. V době recese se 

firmy rozhodují, zda přejdou k nelegálním aktivitám, aby snížili své náklady, ve 

stagnujících ekonomikách je právě nelegální činnost jako jediná expandující. Značný 

růst stínové ekonomiky je pak zaznamenán v době válek, nepokojů či politických krizí. 

2.3.2 Systémově závislé příčiny 

Jsou založeny na tom, v jakém ekonomickém prostředí se stínová ekonomika 

vyskytuje. Vlivy, které zde působí, jsou ovšem dány nejen systémem řízení ekonomiky, 

ale i kulturou, náboženstvím, demografickým vývojem a sociálně-kulturní úrovní dané 

země. Systémem řízení se rozumí podmínky tržní ekonomiky, centrálně plánované 

ekonomiky a ekonomiky v transformujících se zemích. 
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A) Stínová ekonomika v podmínkách tržní ekonomiky 

Role státu je považována za hlavní příčinu existence stínové ekonomiky v tržních 

ekonomikách. Daňová politika má v tomto prostředí regulatorní úlohu. Daňový únik je 

tedy považován za základní faktor existence stínové ekonomiky (Fassmann, 2007). 

Podnikatelé, kteří díky činnosti ve stínové ekonomice, dospěli k nižším nákladům, 

musí vynaložit úsilí, aby jejich činnost nebyla prozrazena. Náklady potom plynou na 

podplácení veřejných činitelů, na ochranu před zločineckými organizacemi, praní 

špinavých peněz a také na kamufláž aktiv, které nabyly z neoficiální činnosti. 

Komplikace z toho plynoucí zbavují subjektu pružnosti (Fassmann, 2007).  

Faktor, který jako další omezuje pružnost stínové ekonomiky, je dle Fassmanna 

(2007) specifický trh práce. Spočívá v zaměstnancích, kteří jsou kvalifikovaní a dávají 

přednost legální práci, která jim přináší výhody ve formě dovolené, sociálního, 

zdravotního a důchodového zabezpečení.  Pro stínový trh práce tak zbývá pouze 

okrajová část tohoto trhu a stínová ekonomika tak počítá pouze s pracovníky, kteří jsou 

ochotni práci vykonávat po určitou dobu, protože primárně se chtějí stát pracovníky na 

legálním trhu práce.  

B) Stínová ekonomika v podmínkách centrálně plánované ekonomiky 

Příčinou vzniku stínové ekonomiky v centrálně plánovaném hospodářství je přílišná 

centralizace, ze které plyne negativní úloha působení daňového, resp. odvodového 

systému. Daňový únik je motiv, který láká vstup podnikatelů soukromého sektoru do 

stínové ekonomiky. Ovšem u státního sektoru je dominující možnost privatizace 

státního vlastnictví jednotlivci nebo skupinami. Vzniká tak systém vlastnických práv, 

které dále podporují stínovou ekonomiku (Fassmann, 2007). 

Základními příčinami jsou zde intenzita daňové politiky a forma společenského 

vlastnictví. Ty vytvořily rámec stínové ekonomiky, která se bude nadále rozvíjet i 

v případě, že by hospodářský systém dosáhl rovnováhy. Trh zboží a služeb je zasažen 

nerovnováhou a stínová ekonomika se zde projevuje ve formě „černého trhu“. Na straně 

poptávky a nabídky je trh segmentovaný. Na trhu zboží a služeb, který se nachází 
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v nerovnováze, je cena určena nikoli administrativně, ale monopolně. Ceny stanoveny 

tímto způsobem jsou vyšší, a jsou rizikem pro provozovatele (Fassmann, 2007). 

Nejenom nerovnováha na trhu zboží a služeb je problémem. Fassmann (2007) uvádí 

další vliv na růst stínové ekonomiky a to neexistenci trhu výrobních prostředků a 

surovin, která do aktivit stínové ekonomiky zapojuje nejen soukromníky, ale i činnost 

oficiálních subjektů, které postrádají přístup k potřebným prostředkům.  

Stínová ekonomika v prostředí centrálně plánované ekonomiky působí jako 

mechanismus přizpůsobení se chybám, který systém řízení vykazuje. Existuje jako 

náhrada za kapitálový trh. Typickým rysem je existence stínové a oficiální činnosti 

fungující vedle sebe, které se doplňují a nejsou konkurenty při prodeji své produkce 

(Fassmann, 2007). 

C) Stínová ekonomika v podmínkách transformující se ekonomiky 

V době transformace je úloha stínové ekonomiky dle mnoha autorů zesílená a roste. 

Existence důkazů o tomto jevu je však málo. Transformace, kterou provází liberalizace 

cen, snížení státních dotací podnikům, odstranění subvencování spotřebitelských cen, 

zavádění nového daňového systému a otevření trhů konkurenci ze zahraničí vede 

k potížím s rozpočtem jak v podnicích, tak v domácnostech. Tato skutečnost vede 

k odstranění nedostatkového zboží a služeb. Cílem domácností a podniků je boj o 

přežití a to dokázaly prostřednictvím neoficiální ekonomiky (Fassmann, 2007). 

Fassmann (2007) uvádí, že transformace se vyznačuje změnami v úloze státu a 

změnami ve státním aparátu. Dodržování zákonů a kontrola je v této době omezena a 

vstup do neoficiální ekonomiky není tak přísně střežen. Privatizace státního majetku je 

jedna ze změn, kde se může stínová ekonomika projevovat ve větším rozsahu. Může mít 

za následek korupci a podplácení, či prodej majetku vybraným lidem za menší částku, 

než je tržní cena. 

V počátcích transformace se stínový ekonomika dá shrnout do tří částí, které 

popisuje Fassmann (2007): 

• Tradiční neregulérní sektor - činnosti, které jsou způsobeny administrativními 

omezeními. Jedná se např. o černý trh, korupce, skryté výrobní činnosti atd. 
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• Přechodný neregulérní sektor - špatné zacházení se státním vlastnictvím a 

nezákonné příjmy z privatizace státního majetku. 

• Neregulérní tržní sektor - zde se zahrnují činnosti typické pro snížení nákladů, tj. 

daňový únik, práce na černo, korupce státních úředníků a další.  

Důležité pro rozhodování firem, zda budou působit v oficiálním či neoficiálním 

sektoru, jsou mikroekonomické faktory, které ovlivňují podnikové náklady a výnosy. 

Kaufman a Kaliberda shrnuli své poznatky do několika bodů (Fassmann, 2007): 

• Stupeň politické liberalizace versus politická represe – faktor je ztvárněn autory 

jako stupeň byrokratické autonomie, tj. v jakém rozsahu mohou úředníci 

provádět nařízení v transformující se ekonomice.  

• Rozsah nekompletnosti právních předpisů a s nimi spojených mechanismů 

donucení v tržní ekonomice – v ekonomikách, kde je síla institucí regulující trh, 

budou náklady na stínovou ekonomiku vyšší. Jedná se o právní sféru země či 

stupeň nekorupčnosti soudců a státních úředníků.  

• Stupeň administrativních kontrol versus ekonomická liberalizace oficiální 

ekonomiky – zde liberalizace zahrnuje liberalizaci devizových operací, obchodů, 

režimů stanovení ceny, deregulaci na podnikové úrovni. Čím vyšší je stupeň 

kontroly (licence, kontrola cen), tím rostou náklady na operace v oficiálním 

sektoru a rostou pobídky na přesun z oficiálního dohledu do stínové ekonomiky. 

• Oficiální daňové zatížení – o únik do stínové ekonomiky jsou pobízeni ti, v 

jejichž zemi jsou daňové sazby vysoké, aktiva vícenásobně zdaněna, a pokud se 

daňový režim stále mění. 

• Rozsah makroekonomické nestability – stimuly k neoficiálním transakcím jsou 

způsobovány velikostí makroekonomické nestability. Makroekonomická 

nestabilita způsobuje únik cizí měny, kapitálu a realizaci barterových transakcí.  

• Typ aktivity – náklady na přechod z oficiální do neoficiální ekonomiky jsou 

různé, u některých aktivit jsou vyšší a je také větší pravděpodobnost odhalení a 

penalizace. 

Schneider (2011) uvádí faktory, které ovlivňují velikost a rozsah stínové 

ekonomiky. Patří k nim především úspory. Pokud někdo pracuje na neoficiálním trhu 

práce, může se tak vyhnout placení daní, plateb na sociální pojištění a nemusí se řídit 
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daňovými předpisy či administrativou s ním souvisejícím. Daňová sazba, dle mnoha 

autorů, ovlivňuje velikost stínové ekonomiky. Dalším faktorem je absence „špatného 

svědomí“. Stínová ekonomika bývá považována za normální součást společnosti, a to 

především v zemích, kde je malá kvalita státních institucí a občané své vládě nevěří. 

Jedná se především o země východní Evropy. Faktorem, který ovlivňuje stínovou 

ekonomiku, je také snadná účast při těchto aktivitách. Prostředkem této účasti jsou 

platby v hotovosti, které nelze sledovat a jsou využívány při nehlášené práci a tzv. 

„under-reporting“, což je volně přeloženo jako „podhlášení“, kdy není práce nahlášena 

u příslušného orgánu a odměna za tuto práci je přijímána taktéž v hotovosti. Faktorem je 

také riziko možného odhalení. Účast ve stínové ekonomice je nezákonná, ale každý 

upřednostňuje jiné riziko. Pokud existuje jen malé riziko odhalení a sankce by nebyla 

vysoká, tím více lidí zvažuje, zda se do aktivit stínové ekonomiky připojí. 

2.4 Dopady stínové ekonomiky 

Důležitou otázkou při zkoumání stínové ekonomiky jsou její dopady na společnost, 

a to jak ty negativní, tak i pozitivní.  

2.4.1 Pozitiva stínové ekonomiky 

Autoři, kteří obhajují stínovou ekonomiku, zdůrazňují její roli jako zdroj růstu 

národního produktu a jako faktor růstu elasticity hospodářského systému. „Stínová 

ekonomika je spontánní mikroekonomickou adaptací oficiální ekonomiky na veškeré 

poruchy, kterým je vystavena v daném uspořádání“ (Fassmann, 2007, s. 40). Pozitivní 

pro stínovou ekonomiku je v období transformace udržování funkce ekonomiky, jelikož 

náklady na oficiální výrobu se výrazně zvýšily. Tímto se vyvrací fakt, že občané nejsou 

podnikaví a připraveni na tržní strukturu ekonomiky. Společnosti jsou poskytovány 

zkušenosti, a pokud se podaří stínové aktivity legalizovat, pomůže to transformaci 

ekonomiky (Fassmann, 2002). 

Fassmann (2002) uvádí, že někteří autoři považují stínovou ekonomiku za pilíř 

sociální jistoty a v těžkých dobách poskytuje lidem sociální klid. Stínová ekonomika 

kladně působí na hospodářské oživení, růst HDP, dosažení maximálního zisku a např. 

zmenšení rizika hospodářské činnosti. Jerzy Kleer podotýká, že se stínovou 
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ekonomikou není nutno bojovat příliš, velké množství účastníků stínové ekonomiky 

dělá tuto aktivitu z nutnosti a ne pro potěšení. 

Existují ovšem mnohá úskalí, která některá pozitiva vyvrací a to především 

v tranzitivních ekonomikách. Domněnka, která tvrdí, že se stínové aktivity drží „ve 

stínu“ z důvodu překonání bariéry pro vstup na nové trhy, aby se mohly stát 

konkurenceschopné i velkým firmám díky novým zdrojům investic, není reálná. 

Podnikatelé totiž budou využívat své prostředky získané ze stínové aktivity na 

reinvestování. Ve skutečnosti se však ukazuje, že většina těchto zdrojů je směřována do 

spotřeby (Fassmann, 2002). 

Stínová ekonomika a její hospodářství může nabídnout zaměstnaným možnost 

dalšího výdělku, ale ta vede ke ztrátám na zakázkách v oficiálním sektoru. Někteří 

autoři označují stínovou ekonomiku jako nový zdroj zaměstnanosti. Za výhodu je 

označována práce mimo korporace. Nevýhodou zase může být nízká mzda, neplacení 

daní a pojištění či nekalá konkurence. 

2.4.2 Negativa stínové ekonomiky  

Záporné názory na vznik a růst stínové ekonomiky jsou převažující a vzbuzují velké 

obavy. Stínová ekonomika zpochybňuje státní hospodářskou politiku. Dochází 

k oslabení legislativy a je obtížné dosáhnout makroekonomické stability. Dochází 

k porušování nejenom daňových předpisů, ale také pracovně právních předpisů, 

pravidel pracovního trhu a bezpečnosti práce. Stínová ekonomika je považována za 

pouze přechodnou, ať je její velikost jakákoliv. Investice, které jsou prostřednictvím 

stínové ekonomiky realizovány, nejsou rozhodující pro dlouhodobý růst v zemi. 

Ekonomické problémy, které nastávají, jsou způsobeny nepřesnou statistikou. Dalšími 

problémy, které nastávají, jsou narušování stability, efektivnosti a důvěryhodnosti 

institucí a právního systému. Korupce a podplácení způsobují nestabilitu základních 

pilířů společnosti. Do ekonomiky, kde je stínová ekonomika „rozšířena“, je přitahován 

kapitál mafií a kriminálních činností, a nikoliv zahraniční kapitál, který je odrazován 

právě existencí stínové ekonomiky.  Následně dochází k deformaci trhů a nižší 

efektivnosti (Fassmann, 2002). 
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2.5 Opatření proti stínové ekonomice 

Před aplikací určitých opatření je nutné, aby byla známa velikost a rozsah stínové 

ekonomiky v zemi. To spočívá v analýze ekonomických režimů, systému sociální 

ochrany, sociálních vztahů ve společnosti a důvěry ve veřejné instituce, které mají být 

schopny zabezpečit sociální ochranu společně s veřejnými službami (Fassmann, 2007). 

Politika zaměřená na boj proti stínové ekonomice musí znát její rozsah a povahu, je 

totiž tvořena nejenom ekonomickými aspekty, ale také sociálními. Pokud nejsou 

k dispozici dostatečné informace, jsou přijatá opatření neúčinná. Stínová ekonomika je 

tvořena souborem různých aktivit a činností, které se od sebe liší. Tyto aktivity mají 

různé příčiny, podílí se na nich různé subjekty a jejich společenská nebezpečnost je také 

odlišná. Pozornost tedy není věnována všem jednotlivým aktivitám stejně. Kladných 

výsledků lze docílit, pokud známe informace o typech stínové ekonomiky a dle 

podmínek je stanoven soubor nástrojů (Fassmann, 2007).  

Fassmann (s. 279, 2007) uvádí, že podmínkou „pro úspěšnost opatření je 

systematičnost, podrobné poznání definic a jevů a jejich kontextu fungování, 

dlouhodobost a zásadovost“. Boj proti stínové ekonomice není jednorázovou akcí, ale 

dlouhodobou. Při boji proti práci na černo by se nemělo zabývat pouze osobami, které 

se na ni podílí, ale měla by být zaměřena na nabídku a poptávku po práci. To se provádí 

pomocí zpřísnění kontrol a postihu až k opatřením, které směřují k uvolnění bariér, a 

tím dochází k přesunu některých činností do oficiální sféry. Nutná je ovšem i prevence, 

tzn. monitorování rozsahu stínové ekonomiky a práce na černo a publikace výsledků a 

seznámení s veřejností (Fassmann, 2007). 

Fassmann (2007) uvádí názory některých autorů, kteří tvrdí, že základní příčinou 

existence stínové ekonomiky je vysoké daňové zatížení. Proto by mělo být toto zatížení 

sníženo a došlo by ke snížení stínové ekonomiky.  Existují ale i autoři, kteří toto tvrzení 

vyvrací, a to z důvodu, že ne vždy je růst stínové ekonomiky způsoben daňovým 

zatížením. Ze studií také vyplývá, že práce na černo existuje i v zemích, kde jsou 

daňové sazby nízké. Dokázání vazby mezi mírou zdanění a velikosti stínové ekonomiky 

je ovšem nereálné. Důvodem jsou problémy se stanovením rozsahu stínové ekonomiky 

v jednotlivých zemích. Je nutné provést ještě mnoho výzkumů, týkajících se tohoto 

vztahu, ovšem Fassmann (2007) uvádí, že množství informací, které již máme, 
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dokazují, že závislost mezi mírou zdanění a rozsahem stínové ekonomiky a práce na 

černo neexistuje.  

2.5.1 Negativní opatření 

Schneider (2011) uvádí opatření, která omezují stínovou ekonomiku, a to pomocí 

ustanovení zákonů. Jedná se o nové předpisy, kontroly a sankce. Příkladem mohou být 

identifikační karty pro stavební dělníky, nucené používání elektronických plateb či 

daňové kontroly prováděné daňovými inspektory. Tato opatření nejsou populární, a 

pokud má být zajištěn jejich úspěch, musí být prosazovány přísné sankce a kontroly. 

Mezi země, které přijaly negativní opatření, patří například Itálie, Polsko, Portugalsko a 

Španělsko. 

Itálie 

Tzv. „Decreto Bersani“ je zákon, který byl přijat v Itálii v roce 2006. Umožňuje 

například uvěznit obchodníka, pokud nevydá pokladní doklad ke kontrole minimálně 

třikrát v období pěti let. Také umožňuje tvrdé sankce, pokud budou nalezeny 

nesrovnalosti. Díky těmto opatřením bylo přijato 9,1 miliard EUR v dodatečných 

daňových příjmech. Některá opatření, která byla zavedena, jsou spojena s peněžními 

pokutami a ztrátou některých výhod stínové ekonomiky (Schneider, 2011). 

Polsko 

V Polsku bylo zavedeno opatření týkající se práce na černo. Pokud bude jištěno, že 

nějaká firma takto zaměstnává pracovníky, ztratí nárok na dotace Evropské unie a státu 

a všechny příspěvky, které jí byly do té doby poskytnuty, musí vrátit v plné výši 

(Schneider, 2011). 

Portugalsko a Španělsko 

V Portugalsku a Itálii byli stíhání někteří lékaři, právníci a další odborníci kvůli 

nesrovnalostem v jejich daňovém přiznání a jejich životní úrovní. Ve Španělsku byla 

zahájena kampaň proti stínové ekonomice v roce 2011. Jedním z přijatých opatření byly 
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vysoké pokuty za přestupky v oblasti sociálního zabezpečení. Udělované pokuty byly 

uveřejněny také v tisku (Schneider, 2011).  

2.5.2 Pozitivní opatření 

V Evropě jsou používána pozitivní opatření, která se člení na přímá a nepřímá. Do 

nepřímých opatření se řadí nejúčinnější opatření, které týkají především rekonstrukce 

daňového systému a sociálního zabezpečení (Schneider, 2011). 

Schneider (2011) uvádí, že Německo zavedlo reformy „mini jobs“, kde jsou lidé 

pracující např. v domácnosti osvobozeni od daní do určité výše příjmu. V současné 

době činí tato hranice nezdanitelného příjmu ze zkráceného pracovního úvazku 450 

EUR. Země východní Evropy včetně Slovenska, Bulharska a Rumunska zavedli 

paušální sazby daně pro fyzické a právnické osoby. Také snížili příspěvky na sociální 

zabezpečení na sociální zabezpečení. Od provedených opatření si slibují zamezení 

daňových úniků.   

Některé země využívají přímých pobídek, které mají podporovat práci v oficiální 

ekonomice. Belgie zavedla systém poukázek, které jsou nabízeny lidem pracujícím 

v domácnosti. Dánská vláda sponzorovala marketingovou kampaň, která byla určena 

pro občany a měla zobrazovat náklady stínové ekonomiky. To vedlo ke zlepšení 

komunikace mezi občany a vládou. Cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o dopadech 

nehlášených příjmů. Podobná akce byla provedena i v Portugalsku. Itálie vydala v roce 

2011 zprávu, jejímž cílem bylo zdůraznit význam daňových příjmů. Změny ovšem 

vyžadují dlouhodobou spolupráci. Kampaně, které byly provedeny, mohou mít vliv 

v zemích, kde je stínová ekonomika součástí podnikání. Přesto je to alespoň nástroj, jak 

zvýšit povědomí o stínové ekonomice a jejich nákladech. Výsledky těchto opatření je 

obtížné hodnotit stejně jako zachycení rozsahu stínové ekonomiky (Schneider, 2011). 

2.6 Historie měření stínové ekonomiky v České republice 

Stínová ekonomika v Československu vznikala z důvodu nefungujících 

hospodářských plánů v 80. letech. Poptávka po zboží a službách byla mnohem vyšší než 

nabídka, a nebyl vytvořen ani prostor pro výdělky v tomto sektoru. Důvodem byla 

centrálně plánovaná ekonomika (Bálek, 2007). Část produkce vznikala v rámci 
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neformální ekonomiky. Příkladem mohou být např. „fušky“, kdy dělník pomáhal stavět 

dům v pracovní době, někdy i s použitím materiálu patřící firmě, ve které pracoval a 

dostával navíc peníze, které nikde nehlásil. Častějšími jevy mohly být situace, kdy 

kadeřnice provozovala svou činnost doma a peníze nikde neuváděla nebo švadleny, 

které šily šaty a upravovaly oblečení pro své známé.  

Fassmann (2007) uvádí, že výzkum a měření stínové ekonomiky byl v bývalém 

Československu tabu až do konce 80. let. Výzkum prakticky neexistoval. I přesto však 

existuje malé množství studií, které zkoumají některé jevy stínové ekonomiky. První 

studie, která byla vypracována a zveřejněna nese název „Ostatné faktory ovplyvňujúce 

premenu nominálných peňažných príjmov obyvateľstva na reálné dôchodky“. Její 

vydání se datuje do roku 1973 v Bratislavě. Studie se zaměřila na přerozdělovací vztahy 

mezi obyvatelstvem. Tato studie je považována za první, která zdokumentovala rozsah 

stínové ekonomiky na počátku 70. let. Pomocí ní bylo odhadnuto, že velikost 

přerozdělování pomocí „stínových kanálů“ činila 2,13 % celkových peněžních příjmů 

obyvatelstva. Zajímavostí může být, že tato studie byla doručena pouze vybraným 

osobám a samotní autoři, kteří ji vypracovávali, měli na výsledky zapomenout.  

V období 80. let probíhaly dle Fassmanna (2007) pravidelné průzkumy, které byly 

řízeny Ústavem pro výzkum veřejného mínění, a ten dále spolupracoval s policií. 

V tomto období se rozrůstalo úplatkářství, a to se tak stalo centrem zájmu 

v prováděných průzkumech. Studie se však opět zabývaly pouze oblastí obyvatelstva, 

hospodářská korupce byla z průzkumu vyloučena. Dle výsledků různých autorů, kteří 

provedli své průzkumy, se úplatkářství nejvíce projevovalo v obchodování, 

zdravotnictví, službách a ve školství. 

Od počátku roku 1988 se začaly objevovat v tisku články na téma stínová 

ekonomika, a to jak v československém tisku, tak i v zahraničním. Neměly ovšem 

velkou vypovídací hodnotu, neboť postrádaly kvantitativní odhady za ČSSR. Velký 

ohlas na veřejnosti vyvolal článek „Fondy stínové ekonomiky“, jehož autorem byl 

Martin Fassmann. Zaměřil se v něm na celkový rozsah a strukturu příjmů plynoucích 

z aktivit stínové ekonomiky. Odhadnuta byla velikost stínové ekonomiky, která v roce 

1987 činila 3,3–3,9 % národního důchodu. Článek vyvolal velké rozhořčení hlavně ve 

skupinách obyvatelstva, ve kterých byl odhadnut největší rozsah stínové ekonomiky.  
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Tímto sektorem bylo především zdravotnictví. Na noviny, které tyto výsledky a článek 

zveřejnily, chtěl tehdejší ministr zdravotnictví podat žalobu pro pomluvu. Výsledky 

však nebyly pouze od Martina Fassmanna, ale byly potvrzeny i od jiných autorů a tyto 

odhady nadále vycházely v Hospodářských novinách (Fassmann, 2007). 

První pokus odhadu po roce 1989 byl kvantitativní odhad Iva Baštýře z roku 1993. 

Další odhady byly součástí mezinárodních studií zahraničních autorů. Podpora pro 

výzkum a především financování pocházelo z University Trento, která se zabývala 

měřením stínové ekonomiky v transformujících se zemích střední a východní Evropy. 

Výsledky těchto měření následně zveřejnil Bruno Dallaga ve studii „Měření neregulérní 

ekonomiky: Přístup a rozsah“ (Fassmann, 2007). 

Fassmann (2007) uvádí, že další odhady pochází z roku 1994. Liší se v mnoha 

bodech, a to především ve své orientaci – zahrnují pouze údaje České republiky (resp. 

ČSR) a jsou orientovány na konec socialistické éry (do roku 1989). Na přelomu let 

1994–1995 se objevují údaje o rozsahu stínové ekonomiky ve výši cca 6 % HDP. Tento 

údaj je nadále používán i zahraničními autory, při odhadu pomocí různých metod. 

Příkladem mohou být autoři Daniel Kaufmann a Alexandr Kaliberda, kdy pomocí 

makroelektrické metody získali podobný výsledek rozsahu stínové ekonomiky, a to 5 % 

HDP. Odhady v 90. letech byly zakončeny revizí vývojové řady HDP v roce 1997, kdy 

do oficiálních dat byly zahrnuty i odhady stínové ekonomiky.  

Stínová ekonomika byla v této době sledována především zahraničními autory. 

Jedním z nich byl Richard Rose, který chtěl komparovat země střední Evropy. Ve své 

studii rozlišoval oficiální, legální a peněžní ekonomiky, a dále tři společenské nepeněžní 

legální ekonomiky, a to produkce domácností, pomoc přátel a příbuzných a pomoc 

známých.  Československo se umístilo na poslední příčce ve všech typech stínové 

ekonomiky. Kromě Československa proběhla komparace mezi Maďarskem a Polskem 

(Fassmann, 2007). 

2.7 Způsob měření stínové ekonomiky 

Odhad velikosti stínové ekonomiky je možno provést několika způsoby. Existují 

metody měření, které se člení na přímé a nepřímé. Metody přímé jsou rozděleny na 
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výběrová šetření a sledování daňových úniků. Nepřímé metody se člení do následujících 

skupin: 

• metody rozporu, 

• monetární metody, 

• metody trhu práce, 

• metody fyzického inputu, 

• vícefaktorové kombinované metody.  

Autoři využívají při svých odhadech stínové ekonomiky různé definice. Je důležité, 

jaká metoda bude použita a záleží i na charakteru dat. Pouze některé výsledky mohou 

mít charakter „přidané hodnoty“ stínové ekonomiky. Odhady autorů pocházejí 

z různých období a bývá využíváno různých datových souborů. Je důležité, aby byla 

známa použitá definice a metoda odhadu, abychom mohli zjistit velikost stínové 

ekonomiky. Při zkoumání stínové ekonomiky je nutno použít co nejvíce metod a je 

nutné porovnávat různé výsledky jednotlivých metod (Fassmann, 2007). 

Konkrétními metodami měření stínové ekonomiky se bude zabývat další kapitola 

s názvem Stínová ekonomika v empirických studiích.  
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3 Stínová ekonomika v empirických studiích 

Kapitola se zaměřuje na konkrétní způsoby měření stínové ekonomiky. Jsou 

popsány jednotlivé metody od různých autorů, kteří se věnují ve svých studiích stínové 

ekonomice a způsoby jejího měření. 

 

3.1 Přímé metody  

Mezi přímé metody řadíme výběrová šetření a sledování daňových úniků. 

Výběrovými šetřeními se věnují empirické práce Kazimiera a Van Ecka, které se 

zabývají neoficiální činností. Hanousek a Palda využili výběrová šetření pro zjištění 

velikosti daňových úniků. Metodu zjišťování daňových úniků popsali Eric Toder a HM 

Revenue and Customs. 

3.1.1 Výběrová šetření  

Dle Zídkové (2010) jsou výběrová šetření používána pro doplnění národních účtů o 

produkci stínové a neformální ekonomiky. Při doplnění národních účtů musí státy 

zveřejnit metody odhadů stínové ekonomiky v jednotlivých problémových oblastech a 

jednotlivé zdroje dat, ze kterých vycházely.  

Jedním z důvodů, proč je tento způsob zkoumání omezen, jsou problémy obsahové. Je 

totiž velmi obtížné určit, zda bude v průzkumu obsažen celý rozsah zkoumaného jevu. 

Základ pro hodnocení stínové ekonomiky může být kombinace s jinými metodami 

(Fassmann, 2007). 

Výběrová šetření bývají využívána jako doplňková pro nepřímé metody. Výhodou 

je získání podrobnějších informací o zkoumané oblasti, dotazy je možno totiž klást 

přesně. Nevýhodou je ale neochota dotazovaných odpovídat pravdivě (Schneider, 

2006). 

Dle názoru autorů Hanouska a Paldy (2006a) se výzkumy založené na výběrových 

šetřeních setkávají s mnoha problémy při měření velikosti stínové ekonomiky. 

Problémem mohou být odpovědi, které jsou získávány prostřednictvím dotazníků a 

jejichž výsledky podchycují dolní hranici nepřiznaných příjmů. Autoři tvrdí, že lze 

očekávat mnohem vyšší míru šedé ekonomiky. Řešením mohou být výzkumy získané 

během několika let, díky kterým se dá pracovat se změnami stínové ekonomiky. 
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Kazemier a Van Eck se ve svém průzkumu z roku 1992 zabývali šetřením na 

výdajích neoficiální spotřeby v Nizozemsku. Průzkum byl založen na tématu údržby a 

opravy domů a zahrnoval otázky týkající se jak neoficiální práce, tak neoficiálních 

výdajů, kterými byly výdaje na stavební materiály, za které nebyla zaplacena daň 

z přidané hodnoty. V průzkumu byla prezentována ochota lidí se přiznat k činnosti, 

která je neoficiální, ale ne nezákonná. Ovšem výzkum byl velmi zatížen otázkami, na 

které nebylo odpovězeno, nebo byla odpověď mylná. Metoda Kazemiera a Van Ecka 

ukazuje, jakým způsobem pořadí klíčových otázek v jejich průzkumu neoficiální 

činnosti zaručuje nejlepší výsledky (OECD, 2002). 

Otázky na respondenta jsou směřovány na jeho možnosti a dovednosti, jak vydělat 

další peníze ke svému příjmu. Pokud dotazovaný připouští vydělávání peněz navíc, jsou 

další otázky směřovány na druh práce, pracovní dobu a hodinovou sazbu. Důležitým 

bodem dotazníku také je, zda jsou tyto příjmy nahlášeny příslušným daňovým orgánům. 

Kazemier a Van Eck ve svém dotazníku vytvořili sedm míst, kde jeho účastník mohl 

popřít svou neoficiální činnost. Výsledkem experimentu bylo to, že 12 % respondentů 

starších 16 let bylo zapojeno do neoficiálních aktivit v předchozím roce1 (OECD, 2002). 

Hanousek a Palda (2006a) modelují analýzu přechodů mezi stínovou a oficiální 

ekonomikou a k tomuto modelu využívají nepanelová výběrová šetření, která byla 

provedena v České republice v letech 2000, 2002 a 2004. Účastníci tohoto výběrového 

šetření byli tázáni, zda se účastnili aktivit v šedé ekonomice, konkrétně bylo cílem 

odhadnout velikost daňových úniků. Autoři tohoto průzkumu výsledky sjednotili do 

dvou kategorií, a to do aktivity v šedé ekonomice a aktivity v oficiální ekonomice. Na 

základě výsledků, kterých bylo dosaženo, se dá usuzovat vývoj v následujících letech. 

Autoři tedy tvrdí, že se daňové úniky v České republice stabilizovaly a během 

následujících let lze očekávat mírný pokles neplatičů daní.  

3.1.2 Sledování daňových úniků 

Metody zabývající se sledováním daňových úniků, lze nazvat též fiskálními a jsou 

velmi rozšířené ve skandinávských zemích a např. v USA, Kanadě, Itálii a Francii. 

                                                 

1 Průzkum byl proveden v roce 1983. 



29 

 

Metody spočívají v údajích, které jsou poskytnuty daňovými úřady, pomocí nichž se 

vytvoří konkrétní model, který je následně použit na zbytek země.  Metoda se vyznačuje 

přesností, ovšem je ovlivněna daňovými úřady a jejich pravomocemi a zkušenostmi. 

Metody se zabývají pouze jedním segmentem, a to je daňový podvod, z tohoto důvodu 

mají získaná data nižší vypovídající schopnost. Pokud neznáme skutečné rozdělení 

různých aktivit ve stínové ekonomice, pak není možné najít rozsah průměrné ztráty na 

dani (Fassmann, 2007). 

Článek Erica Todera (2007) pojednává o metodách IRS (Internal Revenue Service), 

které slouží k odhadu tří složek daňové mezery, kterými jsou tzv. „nonfiling“, což jsou 

nezaevidovaná data, dále podhodnocování a nedoplatky. Tato data jsou následně 

porovnávána s daty z minulých let. IRS plánuje průzkum na daňových objektech a 

upravení metod, které používá. Zaměřit se chtějí především na jednotlivce a jejich 

dodržování daňových předpisů s cílem usnadnit průběžnou aktualizaci dat a odhadů. 

USA poskytují velmi podrobné odhady daňové mezery na světě, ovšem odhadnout 

její skutečnou velikost je stále problémem. Průzkum je prováděn na základě náhodně 

vybraného vzorku přiznání. Aby se předešlo potenciálním chybám v odhadu daňové 

mezery, a to jejího podhodnocení nebo nadhodnocení, jsou ze vzorku vyloučeni ti 

poplatníci, kteří nejsou k dani registrovaní (Toder, 2007). 

HM Revenue and Customs je daňový úřad ve Velké Británii, který každoročně 

vydává Metodologickou přílohu k měření daňové mezery. Příloha obsahuje metody a 

přístupy, kterými se tato mezera měří. Je využíván přístup „top – down“, který zahrnuje: 

• sběr dat z Úřadu pro národní statistiky, který popisuje celkovou částku výdajů 

v ekonomice, která je předmětem DPH,  

• odhad sazby daně na celkových výdajích v ekonomice, které jsou předmětem 

DPH a odvození hrubého teoretického daňového závazku (z angl. VTTL2),  

• odečtení veškerých náhrad, aby se dospělo k čistému hrubému teoretickému 

daňovému závazku,  

• odečtení skutečných příjmů z DPH a VTTL,  

                                                 

2 VTTL – The VAT Theoretical Tax Liability 
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• rozdíl velikosti mezery DPH (HMRC, 2012). 

Model „top – down“ je založen na analýze jiných průzkumů a údajů a vyžaduje řadu 

úprav, které přidávají náhodné a systematické odchylky údajů. Odhady VTTL jsou 

postaveny na datech z Úřadu pro národní statistiku a národních účtů, které jsou 

odvozeny z výběrových šetření. Úřad pro národní statistiku nepublikuje rozpětí svých 

chyb, a proto není možné vytvořit přesný odhad dopadu těchto chyb na VTTL. Ovšem 

analýza těchto chyb demonstrovala, že tolerance chyb může být až ± 4 procentní body. 

Mezera DPH je aktualizována a revidována po vydání aktuálních dat aktuálního roku a 

metodiky se stále vyvíjejí (HMRC, 2012). 

3.2 Nepřímé metody 

Nepřímé metody se člení na metody rozporu, monetární metody, metody trhu práce, 

metody fyzických inputů a vícefaktorové kombinované metody. 

3.2.1 Metody rozporu 

Metody rozporu jsou založené na intuici, tzn., že jsou založeny na hypotéze, že i 

když je těžké odhalit a změřit činnosti spadající do oblasti stínové ekonomiky, příjmy 

z těchto konání budou posléze přeměněny na výdaje, které jsou lépe zjistitelné 

(Fassmann, 2007). 

Zídková (2010) uvádí, že jednou z metod je ta, která vyplývá z rozdílu mezi příjmy 

a výdaji v národních účtech. Odhaduje se pouze ta část ekonomiky, která nebyla do 

národního účetnictví zahrnuta během doplňování národních účtů. Záporem metody 

může být nezávislost zdrojů, které se podílí na sestavování příjmové a výdajové části. 

Diference mezi příjmy a výdaji jsou jedny ze základních aplikací přístupu rozporu, a 

to buď na národohospodářské úrovni v rámci analýzy národních účtů, nebo na základě 

průzkumů rodinných rozpočtů. Metody implicitně předpokládají, že je stínová 

ekonomika spojena s oficiální, a to prostřednictvím výdajů. Důvodem existence rozdílu 

mezi příjmy a výdaji zjištěnými pomocí těchto metod je stínová ekonomika. Někteří 

autoři upozorňují, že tento předpoklad není zdaleka jistý. Ve skutečnosti jsou totiž 

vazby mezi příjmy a výdaji mnohem složitější, a to z pohledu věcného i časového. Tyto 
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výhrady nejsou jediné, které jsou vytýkány, existují ještě výhrady metodicko-statistické. 

Problémem metod účtů je prolínání dvou koncepci, a to stínové ekonomiky a 

ekonomiky bez vlivu na statistiky (Fassmann, 2007). 

Další metodou rozporu je sledování rozdílu mezi HDP vypočteným z příjmů 

přihlášených ke zdanění a HDP získaným z národních účtů. Tato metoda vypovídá o 

rozsahu a vývoji stínové ekonomiky a vychází z předpokladu, že HDP v národních 

účtech je správný. Tímto způsobem bývá odhadována tzv. mezera DPH, která značí 

daňové úniky v oblasti DPH (Zídková, 2010, Fassmann, 2007). Předpokladem metody 

je správná výše HDP uvedená v národních účtech. Výhradou je, že ne celá stínová 

ekonomika je začleněna ve formálním odhadu HDP (Fassmann, 2007). 

V neposlední řadě se do skupiny metod rozporu zahrnuje i metoda 

mikroekonomická, a to metoda výdajů k měření neregistrované ekonomiky, která 

vychází z odhadů rozporů mezi příjmy a výdaji u obyvatelstva. Přístup vychází z 

předpokladu, že jednotlivci mají tendenci podhodnocovat své příjmy, ovšem ne u všech 

položek. Informace v uvedených výdajích jsou následně použity k odhadu skutečných 

příjmů. K měření jsou potřebné tři druhy informací. Složka výdajů X, soustava 

charakteristik domácností, které ovlivňují výdaje Z a funkce výdajů domácností, která 

může být v provedení:  

 = + + ,             (3.1) 

kde 

X je složka výdajů, 

Z je soustava charakteristik domácností, ovlivňující výdaje, 

Y je příjmem domácností, 

a, b, c jsou parametry. 

Příjem je následně vypočítán jako = − − /b, v případě, že X, Z, a, b, c 

jsou známé. Problémem tedy je získat hodnoty těchto veličin.  

Autoři této studie Pissarides a Weber zjistili, že osoby samostatně výdělečně činné 

podhodnocovaly svůj příjem o 50 %. Informace potřebných veličin X a Z získali 
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z výběrového šetření výdajů domácností. Odhad výdajové funkce byl proveden pro 

skupinu zaměstnanců ve veřejné správě, jejichž plat je znám. Získáním parametrů a, b, a 

c a použitím informací o X a Y odhadli neregistrovaný příjem skupiny samostatně 

výdělečně činných osob (Fassmann, 2007). 

3.2.2 Monetární metody 

Monetární metody jsou dle Fassmanna (2007) jedny z nejčastěji využívaných metod 

ve vyspělých zemích. Základ této metody položil Peter Gutmann v roce 1977 

vypracováním odhadu stínové ekonomiky založené na myšlence, že transakce ve 

stínové ekonomice jsou prováděny v hotovosti. Společnou ideou monetárních postupů 

je, že odchylky v chování monetárních proměnných jsou způsobeny stínovou 

ekonomikou.  

Gutmannovu metodu poměru odložené peněžní poptávky lze považovat za jednu ze 

základních metod měření stínové ekonomiky. Gutmann k výpočtu velikosti stínové 

ekonomiky využívá množství oběživa C a vklady na vyžádání D. Pomocí poměru C/D 

vypočte velikost stínové ekonomiky. „Poměr C/D dosažený v USA v periodě let 1937 až 

1941 (cca 25 %), považoval Gutmann za normální či „přirozený“ (Fassmann, 2007, str. 

51). V Gutmannově metodě jde o zjištění, jaká část C je nad úrovní toho poměru. Pokud 

je v daném roce vypočten poměr mezi skutečnou hodnotou C a D, dá se z něho 

porovnáním s „přirozeným“ poměrem C/D zjištěným ve výchozím roce3, odvodit 

teoretická hodnota C*, což je odpovídající množství oběživa potřebného pro oficiální 

oběh. Součin hodnoty (C – C*). V (rychlost obratu peněz) nám dává představu o 

rozsahu šedé ekonomiky (Fassmann, 2007). 

Mezi výhrady, které jsou uváděny u této metody, je závislost metody na zvoleném 

roku nulové stínové ekonomiky a volba poměru C/D. V západních zemích došli pomocí 

dlouhodobých časových řad k závěru, že růst tohoto poměru, jak předpokládá Gutmann, 

není stabilní. Důvod je vysvětlován silným trendem k přechodu na bezhotovostní 

platební styk. Měření touto metodou by pak dávalo smysl pouze jako vyrovnávání 

výkyvů klesajícího trendu, které nelze vysvětlit pomocí známých proměnných. Další 

                                                 

3 Rok s nulovou stínovou ekonomikou. 
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výhrada se týká předpokladu, že rychlost oběhu peněz v ekonomice je stejně rychlá jako 

rychlost peněz ve stínové ekonomice. Ovšem hodnota V ve stínové ekonomice může 

dosahovat vyšších hodnot, pokud se předpokládá, že účastnící této ekonomiky utrácejí 

svůj skrytý příjem rychle nákupem dlouhodobé nebo středně dlouhodobé spotřeby. 

Stejně jako může dosahovat hodnoty vyšší, může být tato hodnota nižší. Předpokladem 

je, že stínové příjmy jsou určitou dobu před jejich realizací skryté (Fassmann, 2007). 

I přes uvedené výhrady je Gutmannova metoda nejvhodnější pro měření objemu 

stínové ekonomiky v situaci České republiky.  

Dalším autorem monetární metody je Edgar Feige, který založil svou analýzu na 

množství finančních transakcí. Základem je vztah mezi celkovou hodnotou transakcí a 

produktem. Referenční hodnota byla stanovena poměrem mezi objemem transakcí a 

oficiálním produktem. Růst stínové ekonomiky může být výsledkem stále se 

zvyšujícího množství finančních transakcí ve vztahu k registrovanému produktu 

národního hospodářství.  

Model je založen na kvantitativní teorii peněz Irvinga Fishera jejíž tvar má podobu: 

+ ´ ´ = ,            (3.2) 

kde 

M je objem oběživa, 

M´ jsou vklady na vyžádání (na viděnou), 

V  je rychlost obratu peněz, 

V´ je rychlost obratu vkladů na vyžádání, 

PT je součin celkové cenové úrovně a objemu transakcí. 

Ze zjištěných hodnot je vypočtena hodnota PT pro daný rok a hodnota je vydělena 

referenční hodnotou (Zídková, 2010) : 

, zkoumaného roku 

/ , výchozího základního roku 
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Tímto je odhadnuta časová řada hodnoty produktů odpovídající počtu transakcí 

v ekonomice a cenové hladině (Fasmann, 2007). 

Metoda závisí na zvoleném výchozím roce, kterým je pro Feigeho model rok 1939, 

což znamená, že tento rok považuje pro USA jako rok s nulovou stínovou ekonomikou 

(Fassmann, 2007). 

Problémem metody je způsob odhadnutí V a V´. Hodnotu V odvozuje Feige na 

fyzikálním základě. Počet oběhů bankovek v ekonomice vypočteme na základě znalosti 

kapitálu a jeho pohybu. Hodnota V´ se odhaduje pomocí znalosti hodnoty PT nebo 

HDP. 

Feigeho přístup je závislý na V a V´, které přispívají ke zjištění PT. Pokud bude 

docházet ke změnám těchto proměnných, bude výsledkem destabilizace poměru 

/  a zkreslení velikosti stínové ekonomiky. 

Jedním z pokračovatelů metody Petera Gutmanna, je Vito Tanzi, v jehož přístupu se 

pro oběh hotových peněz za pomoci multiplikační regrese odhadne sklon k držbě 

hotovosti. Tento odhad přihlíží k různým determinantám poptávky po hotových 

penězích klasických (reálná úroková míra, reálný HDP apod.) či determinantám, které 

jsou ovlivňovány stínovou ekonomikou, což mohou být veličiny, které představují 

motivaci k financování obratu ve stínové ekonomice (Fassmann, 2007). 

 U Tanziho metody se také předpokládá, že stínové transakce jsou prováděny 

v hotovosti. Zvýšení velikosti stínové ekonomiky povede ke zvýšení poptávky po měně 

(Schneider, 2006). 

 Tvar Tanziho funkce má dle Fassmanna (2007) tvar: 

C/M=f … , ,            (3.3) 

kde  

C je oběživo, 

M je měnový agregát M1 nebo M2 

C/M je koeficient hotovostí; 
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K jsou klasické determinanty poptávky po hotových penězích; 

T je daňová proměnná. 

Tanziho metoda a metody následovníků reagují na kritiku zjednodušeného 

Gutmannova chápání neměnného referenčního poměru C/D a model upravují vložením 

dalších proměnných, které mohou tento poměr ovlivnit. Další postup je již srovnatelný 

s Gutmannem – z rozdílu mezi skutečnou držbou hotovosti C a teoretickou držbou 

hotovosti C* můžeme pomocí oběhu peněz v ekonomice V a jeho vynásobením se 

zmíněnými držbami odhadnout rozměr stínové ekonomiky (Fassmann, 2007). 

Většina studií zvažuje podle Schneidera (2006) pouze jeden konkrétní faktor, např. 

daňové zatížení, jako příčinu stínové ekonomiky. Existují i jiné faktory, např. dopad 

regulace, postoje daňových poplatníků vůči státu a jiné, ovšem ty nejsou považovány za 

spolehlivé informace, protože pro většinu zemí nejsou k dispozici. Pokud by se 

prokázalo, že tyto a další faktory mají vliv na rozsah stínové ekonomiky, mohla by být 

její hodnota vyšší, než by se průzkumem prokázalo.  

Hanousek a Palda (2006b) se věnují monetárním metodám, které zahrnují metodu 

podílu oběživa a metodu poptávky po oběživu. Autoři dokazují, že používání těchto 

metod v tranzitivních ekonomikách není vhodné, protože počet finančních produktů, 

které ovlivňují poptávku, roste mnohem rychleji a také nerovnoměrněji než ve 

vyspělých ekonomikách. Poptávka po penězích, která rostla v České republice a na 

Slovensku v 90. letech, nebyla způsobena růstem šedé ekonomiky. Faktory, které se na 

tomto růstu podílely, nemají se stínovou ekonomikou nic společného.  

Dle Hanouska a Paldy (2006b) existuje pouze malé množství studií, které se 

zabývají metodou podílu oběživa a poptávky po penězích v transformujících se zemích. 

Autoři těchto studií jsou Chander, Petrikaite a Proskute z roku 2003 a Öndünc a Yilmaz 

z roku 2000. Obě studie byly zpochybněny samotnými autory. Chander zamítl své 

statistické výsledky, neboť byly nepoužitelné a neschopné vytvořit odhad stínové 

ekonomiky. Öndünc a Yilmaz své výsledky také považovali za neobvyklé, ale i přesto 

vypracovali odhad stínové ekonomiky. 

Poptávka po penězích se v tranzitivních ekonomikách dle Hanouska a Paldy (2006b) 

mění z několika důvodů. Mohou jimi být například změna množství držby peněz 
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v hotovosti, která se mění dle důvěry, historii firem či nedostatečné rozvinutosti 

bankovního sektoru. V době transformace dochází k postupnému zlepšení bankovního a 

finančního sektoru, a následně lidé své peníze ukládají, čímž se mění množství 

držených peněz. Dalším důvodem je reálná úroková míra, která byla negativní. Lidé 

z toho důvodu drží peníze v hotovosti a jiných aktivech. Velmi pomalu bylo zaváděno 

pojištění vkladů a příkladem mohou být také změny v povinných minimálních 

rezervách v České republice. Neméně důležitým důvodem pro změny v poptávce po 

penězích je krize bankovního sektoru, kterou prošly tranzitivní ekonomiky v 90. letech. 

Banky měly problém s důvěrou svých klientů, která byla bankám navrácena až po 

intervencích centrální banky. 

3.2.3 Metody trhu práce 

Metody trhu práce jsou považovány za universální produkční vstup. Tyto metody 

jsou doporučovány Evropskou unií pro doplnění národních účtů na straně produkce. 

Základem metody je srovnání informací o zaměstnanosti obdržených od podniků 

s informacemi získanými průzkumy v domácnostech (Zídková, 2010). 

Přístupy trhu práce jsou založeny na sledování reálných nebo potenciálních činitelů 

stínové ekonomiky. Metoda, která využívá tento proces, je tzv. metoda míry účasti na 

stínovém trhu práce, z roku 1981, jejímž autorem je Bruno Contini. Tento přístup byl 

konstruován pro podmínky Itálie. Podnětem k vytvoření této metody byl pokles 

oficiální míry účasti pracovních sil na trhu práce od konce 50. let. Ovšem neoficiální 

průzkumy vykazovaly, že odhadovaná míra účasti pracovních sil je vyšší než oficiálně 

registrovaná míra. Výsledkem tohoto zkoumání bylo, že výroba, která proběhla pomocí 

neregistrovaných pracovní síly, nebyla zahrnuta do oficiálních odhadů národního 

důchodu.  

Hypotézou této metody je, že pokud je účast na formálním trhu práce omezena, 

přesouvá se práce do neoficiální ekonomiky. Záleží tedy na odhadnutí velikosti práce na 

černo a následně přiřazení k těmto pracovníkům určitou úroveň dosahované 

produktivity práce (Fasmann, 2007). 

Ovšem i tato metoda má své výhrady, které spočívají v tom, že nemůžeme 

předpokládat existující vztah mezi zaměstnáním na oficiálním trhu a trhu stínovém. 
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Připomínky jsou také k práci na černo, která souvisí s ilegálními zahraničními migranty. 

Zásadní výhrada spočívá v tom, že tato metoda není a nemůže být metodou měření celé 

stínové ekonomiky. Odhaduje pouze její část, a to práci na černo. Metoda je 

uskutečňována pomocí průzkumů. Je-li prováděna pomocí expertních odhadů, mohou 

být výsledky průzkumů považovány za spekulace (Fassmann, 2007). 

3.2.4 Metody fyzického inputu 

Další nepřímou metodou je přístup fyzických vstupů, který je založen na existenci 

stabilního poměru mezi fyzickými vstupy a objemem produkce. Jako fyzický ukazatel 

celkové ekonomické aktivity může být použita spotřeba elektrické energie. Pokud je 

využívání fyzických vstupů častější než vykazovaný nárůst národní výroby oficiálně 

registrovaný, tak je to považováno za existenci neregistrovaného národního důchodu. 

Interpretace této metody spočívá ve výpočtu potenciální výrobu odpovídající dané 

velikosti fyzických vstupů. Velikost stínové ekonomiky je potom výsledkem rozdílu 

mezi potenciální a skutečně vykazovanou výrobou (Fassmann, 2007). 

Hanousek a Palda (2006b) zpracovali ve svém článku metodu měření stínové 

ekonomiky využívající data o spotřebě elektřiny a chtěli dosvědčit, že v tranzitivních 

ekonomikách není tato metoda spolehlivá a nedá se určit chyba příslušných odhadů. 

Článek je tedy založen na kritice této metody. 

Významnými autory, kteří tuto metodu zastávají, jsou Daniel Kaufmann a 

Aleksandr Kaliberda (1996). Ti vypracovali studii, která odhaduje velikost stínové 

ekonomiky v 16 postsovětských zemí včetně Ukrajiny a je založena na odhadech 

celkové spotřeby elektrické energie. Předpokladem výzkumu bylo, že v roce 1989 byla 

hodnota šedé ekonomiky v těchto zemích 12 % HDP. Dalším předpokladem byla 

spotřeba elektrické energie, která reaguje na ekonomický růst s jednotkovou elasticitou. 

Výsledkem těchto předpokladů je domněnka, která spočívá ve velikosti ekonomiky. 

Pokud měla určitá ekonomika v roce 1989 HDP o velikosti 100 mld. dolarů, měla 

stínová ekonomika velikost 12 mld. dolarů. Pokud spotřeba elektřiny v této ekonomice 

vzrostla v následujícím roce o 10 %, pak to muselo znamenat vzrůst celé ekonomiky o 

10 %. Výsledkem tedy je, že skutečná velikost ekonomiky v roce 1990 byla 123,02 mld. 
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dolarů. Pro získání velikosti šedé ekonomiky v roce 1990 stačí odečíst vládní odhady od 

oficiální ekonomiky (Hanousek, Palda, 2006b). 

Hanousek a Palda (2006b) shrnuli nedostatky metody měření stínové ekonomiky 

v několika bodech. Nedostatky spočívají v různých variantách této metody, které dávají 

rozdílné výsledky pro jednotlivé odhady. Velikost odhadované šedé ekonomiky, která 

se pro danou zemi liší podle použité metody, je dalším bodem z nedostatků uváděnými 

autory. Další problematickou vlastností je, že porovnáním pořadí zemí získaných 

pomocí různých metod zjistíme, že kvalitativní výsledky se výrazně liší. 

Pro Českou republiku byla stínová ekonomika touto metodou odhadnuta pro roky 

1987–2001. Postup, kterým byl odhad prováděn lze, rozdělit do tří částí. První etapa se 

zabývala zreálněním spotřeby elektrické energie. To spočívalo v přepočtu jednotlivých 

let na srovnatelné klimatické podmínky a vyloučení vlivu státní podpory zavádění 

přímotopů ze spotřeby elektrické energie. Druhým úkolem bylo odhadnout vývoj 

koeficientů elasticity spotřeby elektrické energie v letech 1987–2001. Třetí etapa 

zahrnovala odhad vývoje a rozsahu stínové ekonomiky. Porovnáním tempa 

ekonomického výkonu s reálným tempem oficiálního HDP byla odhadnuta registrovaná 

stínová ekonomika (Fassmann, 2007). 

3.2.5 Vícefaktorové kombinované metody 

Metody vícefaktorové a kombinované se snaží kvantifikovat objem stínové 

ekonomiky na základě vazby mezi příčinami a důsledky stínové ekonomiky (Zídková, 

2010). 

Jednou z metod, která byla vyvinuta, je „metoda nenaplněné proměnné“, jejímiž 

autory jsou Bruno Frey a Hannelore Weck-Hannenová. Základní myšlenou je 

předpoklad, že stínová ekonomika je ovlivňována faktory (příspěvky na sociální 

pojištění, daňová morálka, míra nezaměstnanosti apod.) a ukazateli (odpracovaná doba, 

růst reálného HDP apod.). Metoda LISREL (Linear Independent Structured 

Relationship) dokáže zpětně odhadnout rozsah stínové ekonomiky. Sami autoři nazývají 

svůj přístup prostým, ale jeho předností je to, že umožňuje odhadovat stínovou 

ekonomiku v několika zemích najednou. Ovšem výhrady mají charakter vnitřní i vnější. 
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Vnitřní se zaměřují na výběr determinant, především daňových. A to z důvodu 

odlišnosti daní v jednotlivých zemích. Vnější námitka se zaměřuje na nenaplněnou 

proměnnou, do které se musí vložit odhad stínové ekonomiky, provedený jinou 

metodou (Fassmann, 2007). 

3.3 Výsledky empirických studií 

Výsledky přímých metod jsou považovány za neúplné, ale mohou vypovídat o 

struktuře stínové ekonomiky. Kritizována je nespolehlivost respondentů u výběrových 

šetření a také neúplnost vzorku u daňových auditů (Zídková, 2010). 

V průzkumu Kazemiera a Van Ecka byla prezentována ochota lidí přiznat se k 

činnosti, která je neoficiální, ale ne nezákonná. Výzkum byl zatížen nezodpovězenými 

otázkami nebo mylnými odpověďmi. Metoda se snažila dokázat, že pořadí klíčových 

otázek v průzkumu zaručuje lepší výsledky. V provedeném výzkumu bylo dokázáno, že 

12 % respondentů starších 16 let bylo v Nizozemsku v roce 1982 zapojeno do 

neoficiálních aktivit (OECD, 2002). 

Hanousek a Palda (2006a) provedli výběrové šetření a využili nepanelová výběrová 

šetření, která byla provedena v České republice v letech 2000, 2002 a 2004. Výsledkem 

jejich průzkumu, který spočívá ve velikosti daňových úniků, je tvrzení, že se daňové 

úniky v České republice stabilizovaly a během následujících let lze očekávat mírný 

pokles neplatičů daní.  

V České republice byl proveden odhad stínové ekonomiky pomocí Kaufmannovy 

metody pro roky 1987-2001. Odhad vznikl jako součet neregistrované stínové 

ekonomiky (HDPNS), která byla odhadnuta pomocí Kaufmannovy metody a 

registrované stínové ekonomiky (HDPRS), která je součástí oficiálního odhadu HDP. 

Celkový odhad stínové ekonomiky naznačuje její nárůst v prvních letech transformace, 

ale následně tato hodnota mírně klesá. Neregistrovaná část stínové ekonomiky dle 

Kaufmannovy metody vykazuje dlouhodobou stagnaci, tzn. mírný pokles stínové 

ekonomiky ve sledovaném období (Fassmann, 2007). 
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Tabulka 3.1 Odhad stínové ekonomiky pomocí Kaufmannovy metody 

 

Zdroj: Fassmann (2007), vlastní zpracování. 

Z tabulky je zřejmá celková velikost stínové ekonomiky (HDPs) v % HDP, která se 

pohybuje od hodnoty 3,7 až k hodnotě 9,2. Za roky 1988–1992 nejsou známy výsledky 

této metody. Podíl neregistrované stínové ekonomiky se pohybuje v rozmezí 2,6 až 2,8. 

Pro Českou republiku byla provedena monetární metoda pro odhad stínové 

ekonomiky, a to Gutmannova. Jak již bylo zmíněno, předpokladem metody je fakt, že 

veškeré transakce ve stínové ekonomice se uskutečňují na základě hotových peněz. 

Nulovým rokem se stal rok 1993. Propočty, které byly provedeny, ukazují, že se stínová 

ekonomika mezi lety 1990–2002 pohybovala v rozmezí 10–15 % HDP (Fassmann, 

2007). 

Tabulka 3.2 Odhad stínové ekonomiky v letech 1990 – 2002 Gutmannovou metodou 

 

Zdroj: Fassmann (2007), vlastní zpracování. 

Stínová ekonomika má dle výsledků Gutmannovy metody od roku 1994 rostoucí 

charakter, který ovšem od roku 2001 klesá. Nejvyšší hodnota stínové ekonomiky byla 

zaznamenána v roce 2000, a to 21,9 % HDP. Nejmenší hodnota byla zjištěna v roce 

1992, a to 6,1 % HDP. 

  

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Tempo růstu reálného HDP x 1,02 1,05 0,10 0,88 1,00 1,00 1,02 1,06 1,04 0,99 0,99 1,01 1,03 1,03

Tempo růstu neregistrované SE x 0,99 0,94 1,02 1,07 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 1,01 1,01 1,00 0,99 1,01
Vývoj podílu neregistrované SE 
na HDP (%) 2,80 2,80 2,60 2,60 2,80 2,80 2,80 2,70 2,70 2,60 2,60 2,70 2,70 2,60 2,60

Celkový odhad SE (% HDP) 3,70 x x x x x 9,20 7,90 x 9,00 9,20 7,90 7,70 7,70 x

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

C 72,50 79,60 60,00 46,30 73,30 91,70 110,20 117,10 119,90 140,30 166,30 174,00 172,00

D 221,00 233,80 219,30 236,90 275,90 297,00 311,40 283,50 260,30 276,60 313,00 366,40 391,00

C/D 32,80 34,00 27,40 19,60 26,60 30,90 35,50 41,30 46,10 50,70 53,10 47,50 44,00
C* 43,30 45,80 43,00 46,30 54,10 58,20 61,00 55,60 51,00 54,20 61,30 71,80 76,60
Rozsah stínové ekonomiky (% 
HDP) 9,90 10,70 6,10 x 5,50 8,60 11,70 15,40 18,10 20,60 21,90 18,90 16,90
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4 Aplikace metod na vybranou skupinu zemí 

V následující kapitole bude proveden odhad stínové ekonomiky v České republice 

v letech 2002–2013. Pro Českou republiku bylo provedeno pouze malé množství 

odhadů, které by bylo možné použít při mezinárodním srovnání. Pro situaci v České 

republice je dle Fassmanna (2003) nejvhodnější monetární metoda Petera Gutmanna. 

Předpokladem metody, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, je, že se transakce ve 

stínové ekonomice uskutečňují prostřednictvím hotových peněz. Na závěr kapitoly je 

provedena komparace velikosti stínové ekonomiky zemí OECD a zemí Východní 

Evropy a Střední Asie, dále komparace dosažených výsledků v odhadech stínové 

ekonomiky pro Českou republiku a také srovnání velikosti stínové ekonomiky zemí 

Visegrádské čtyřky. 

4.1 Autorský odhad 

Pro odhad pomocí Gutmannovy metody musíme znát jisté informace, proto si 

postup výpočtu znovu připomeneme. Je nutné odhadnout tzv. bod nula, neboli 

referenční období, kdy poměr mezi hotovostí v oběhu a penězi na viděnou (běžnými 

vklady) odpovídá normální či přirozené potřebě v oficiální ekonomice (Fassmann, 

2003). 

V historii České republiky musíme nalézt rok, kdy byla stínová ekonomika nulová, 

což je ovšem obtížné. Můžeme ale najít období, kdy poměr mezi hotovostí (C) a penězi 

na viděnou (D) odráží přirozenou potřebu hotovosti pouze oficiálního sektoru. Tento 

stav však nevznikl odstraněním stínové ekonomiky, ale administrativním zásahem, a to 

měnovou odlukou v roce 1993. Tento rok se tak stal stěžejním pro odhad vývoje 

v letech 2002–2013 a je referenčním rokem. Dle Fassmanna (2003) poměr C/D 

dosažený v roce 1993 zobrazuje pouze potřeby peněžního oběhu oficiální ekonomiky. 

Odchýlení od této hodnoty značí velikost stínové ekonomiky.   

Při výpočtu referenčního podílu vycházíme ze vztahu: 

1 = + ,            (4.1) 
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kde 

M1 je měnový agregát neboli úzké peníze zahrnující oběživo, tj. bankovky a mince a 

jednodenní vklady (ČNB, 2014a),  

C je rozsah oběživa,  

D jsou peníze na viděnou, tzn., že s prostředky uloženými na účtu může klient v 

kterémkoli okamžiku disponovat. Smyslem těchto účtů je mít prostředky kdykoli k 

dispozici, především pro potřeby platebního styku (Finanční vzdělání.cz, 2007). 

Hodnoty po dosazení do rovnic, které známe, budou následovné: 

Tab. 4.1 Referenční poměr pro rok 1993 v mld. Kč  

 

Zdroj: Fassmann, 2007, vlastní úprava. 

Přirozený (referenční) poměr C/D pro rok 1993 vyšel 19,6 %. Z tohoto poměru 

odvodíme v dalších letech hodnotu C*, která značí hypotetický rozsah oběživa bez 

stínové ekonomiky. Rozdíl, který nastává mezi skutečným rozsahem oběživa C a 

hypotetickým rozsahem oběživa C*, pak charakterizuje objem peněz, které se nachází 

ve stínové ekonomice (Fassmann, 2003). 

Vzorec pro výpočet velikosti stínové ekonomiky má následující podobu: 

= . − ∗ ,            (4.2) 

 

kde 

V je rychlost obratu peněz v ekonomice, vypočítána ze vztahu V = HDPnom/M1; 

C je skutečná hodnota oběživa v daném roce podle dat ČNB; 

C* je hypotetická hodnota oběživa v daném roce, vypočítaná jako součin referenční 

hodnoty (0,196) a vkladů na viděnou (D). 

 

M1 D C C/D (%)

283,00 236,70 46,30 19,60
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Odhad pro Českou republiku byl proveden za období 2002–2013. Pro tento odhad 

bylo tedy nutné znát hodnoty HDP, které jsou v běžných cenách, vkladů na viděnou D, 

oběživa C a měnového agregátu M1.  

Na příkladu v roce 2008 si ukážeme postup, kterým jsme dospěli k výsledkům.  

Pro odhad stínové ekonomiky námi zvolenou metodou, musíme znát, kolik transakcí 

se uskuteční ve stínové ekonomice během roku. K tomu nám pomůže rychlost peněz 

v ekonomice V (Fassmann, 2003). 

. = ,            (4.3) 

kde 

V je rychlost oběhu peněz v ekonomice, 

HDP je hrubý národní produkt v běžných cenách, 

M je měnový agregát M1.  

Výsledky z tohoto výpočtu zobrazuje tabulka 4.2. 

Tab. 4.2. Rychlost obratu V2008 

 

Zdroj: ČNB, 2014b, ČSÚ 2014, vlastní výpočty. 

Dalším krokem bude výpočet C*, ve kterém nám pomůže již vypočtený přirozený 

poměr C/D, který je 19,6 %. Je z roku 1993, který jsme stanovili jako „bod nula“. 

Výpočet provedeme pomocí dosažení hodnot do rovnice 4.5. 

∗ = . 19,6	%             (4.4) 

Výsledky zobrazuje tabulka 4.3, ve které je vypočten i rozdíl mezi C a C*. 

 

 

 

HDP 2008 M12008 V2008

3848,40 1675,00 2,30
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Tab. 4.3 Výsledky pro rok 2008 (mld. Kč) 

 

Zdroj: ČNB, 2014b, ČSÚ 2014, vlastní výpočty. 

Nyní známe hodnoty, díky kterým po dosazení do rovnice 4.2, odhadneme velikost 

stínové ekonomiky pro rok 2008. 

SE2008 = 2,30.(365,50-256,70) 

SE2008 = 250,24 mld. Kč 

SE2008 = 6,5 % HDP  

Tento postup byl proveden pro celé zkoumané časové období a výsledky jsou 

zachyceny v tabulkách 4.4 a 4.5.  

4.2 Prezentace výsledků 

Tab. 4.4 Velikost stínové ekonomiky v letech 2002 - 2007 

 

Zdroj: ČNB, 2014b, ČSÚ, 2014, vlastní výpočty. 

Přirozený poměr C/D 
(1993) M1 D C C* C-C*

19,60% 1675,00 1309,50 365,50 256,70 108,80

2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007

C - skutečný rozsah oběživa 
(mld. Kč) 197,80 221,40 236,80 263,80 295,30 324,10

D - vklady na viděnou (mld. Kč)
643,90 742,80 789,50 898,90 1030,30 1202,50

C/D ze jednotlivé roky (%) 30,70 29,80 30,00 29,30 28,70 26,90

M1 měnový agregát (mld. Kč) 841,70 964,20 1026,30 1162,80 1325,60 1526,60
C* - rozsah oběživa pro 
oficiální ekonomiku (mld. Kč) 126,20 145,60 154,70 176,20 201,90 235,70

HDP (mld. Kč) 2567,50 2688,10 2929,20 3116,10 3352,60 3662,60

V - rychlost oběhu peněz z M1 3,05 2,79 2,85 2,68 2,53 2,40
(C-C*) - objem peněz ve stínové 
ekonomice (mld. Kč) 71,60 75,80 82,02 87,59 93,30 88,40
Rozsah stínové ekonomiky 
(mld. Kč) 218,40 211,20 234,10 234,70 235,90 212,03

Rozsah stínové ekonomiky (%) 8,51 7,86 7,99 7,53 7,04 5,79
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Tab. 4.5 Velikost stínové ekonomiky v letech 2008 - 2013 

 

Zdroj: ČNB, 2014b, ČSÚ, 2014, vlastní výpočty. 

Tabulky 4.4 a 4.5 znázorňují hodnoty agregátů potřebných k odhadu stínové 

ekonomiky, kterými jsou měnový agregát M1, HDP v běžných cenách, vklady na 

viděnou, neboli běžné vklady a oběživo. Pomocí měnové metody Petera Gutmanna a 

vzorců, které metoda využívá, byl proveden odhad stínové ekonomiky a po dosazení 

hodnot do těchto rovnic byla vypočtena stínová ekonomika.  

Odhad byl proveden pro období 2002–2013. V období 2002–2007 je velikost 

stínové ekonomiky klesající a to od hodnoty 8,51 % HDP v roce 2002 až po hodnotu 

5,79 % HDP v roce 2007.  V období 2008–2013 se klesající trend nezastavil, kromě 

roku 2008 kdy vzrostl na hodnotu 6,50 % HDP oproti roku 2007. Hodnoty, které byly 

naměřeny v posledních letech sledovaného období, jsou velmi sporné. Záporné hodnoty, 

které vykazuje rok 2013, nejsou způsobeny tím, že by stínová ekonomika zcela 

vymizela. Z výsledků je patrné, že poměr C/D v celém sledovaném období klesal a 

dostal se až na hodnotu 19,2 % která je menší než hodnota v roce nula (1993). Poměr 

C/D, který byl vypočten pro rok 1993 činil 19,6 %. Dalším důvodem těchto dosažených 

výsledků může být skutečnost, že v současné době klesá podíl hotovosti vzhledem k 

netermínovaným vkladům. Zatímco hodnota oběživa se během sledovaného období 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
C - skutečný rozsah oběživa 
(mld. Kč) 365,50 353,60 357,50 377,90 388,90 405,40

D - vklady na viděnou (mld. Kč)
1309,50 1418,20 1664,20 1771,80 1947,40 2108,90

C/D ze jednotlivé roky (%) 27,90 24,90 21,50 21,30 20,00 19,20

M1 měnový agregát (mld. Kč) 1675,00 1771,80 2021,70 2149,80 2336,30 2514,30
C* - rozsah oběživa pro 
oficiální ekonomiku (mld. Kč) 256,70 277,90 326,20 347,30 381,70 413,30

HDP (mld. Kč) 3848,40 3758,00 3790,90 3823,40 3845,40 3881,10

V - rychlost oběhu peněz z M1 2,30 2,12 1,88 1,78 1,65 1,54
(C-C*) - objem peněz ve stínové 
ekonomice (mld. Kč) 108,80 75,70 31,30 30,60 7,20 -7,90
Rozsah stínové ekonomiky 
(mld. Kč) 250,20 160,30 58,70 54,50 11,80 -12,20

Rozsah stínové ekonomiky (%) 6,50 4,27 1,55 1,43 0,31 -0,31
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navýšila dvakrát, hodnota netermínovaných vkladů více než třikrát. Lidé 

neupřednostňují držbu peněz v hotovosti, a naopak preferují ukládat peníze na běžných 

účtech, což jim poskytuje vysokou likviditu peněz a možnost tak peníze kdykoliv z účtu 

vybrat. Kvůli této skutečnosti klesá podíl hotovosti na vkladech. Předpokladem 

Gutmannovy metody je, že se transakce ve stínové ekonomice provádí v hotovosti. 

Z výsledků je ale patrné, že využívání běžných účtů, tedy bezhotovostních plateb, je 

větší než růst oběživa v ekonomice. Existuje také zákon, který určuje, že platby nad 

350 000 Kč musí být provedeny bezhotovostně a jsou tak kontrolovány bankou. 

V neposlední řadě mohou být výsledky ovlivněny vstupními hodnotami, které pro tento 

výpočet poskytla databáze České národní banky a Český statistický úřad. Jak uvádí 

Zídková (2010) nevýhodou použití Gutmannovy metody jsou vstupní data, která autor 

stanovuje dle uvážení a zásadní význam má referenční rok, který předpokládá nulovou 

stínovou ekonomiku. Fassmann určil tímto rokem rok 1993, kdy došlo k měnové 

odluce, to ovšem neznamená, že stínová ekonomika byla nulová. Další výhradou také 

je, že rychlost peněz v oficiální ekonomice se shoduje s rychlostí peněz v ekonomice 

stínové. Dalším důvodem, proč se hodnota stínové ekonomiky vypočtena podle 

Gutmannovy metody ve sledovaném období snížila, je skutečnost, že dlouhodobě klesá 

rychlost obratu peněz v ekonomice. Podle Singera (2014) se jedná o přirozený trend, 

který byl ještě umocněn nedávnou recesí. Rychlost obratu peněz se během sledovaných 

12 let snížila takřka na polovinu (ze 3,05 na 1,54). 

V tabulkách 4.6 a 4.7 je uvedeno srovnání odhadů velikosti stínové ekonomiky od 

různých autorů, a to v letech 2003-2013. Metody, pomocí kterých byly tyto výpočty 

provedeny, jsou různé. Jajkowicz (2012) použil metodu Petera Gutmanna, Valentová 

(2011) použila taktéž metodu Petera Gutmanna, Filipec (2010) použil metodu odložené 

peněžní poptávky – Tanziho metodu a Schneider (2010,2011) ve své práci použil 

dynamický model MIMIC. Výsledky, kterých bylo dosaženo, se různí. Každá z metod 

využívá jiných informací, stínová ekonomika je totiž tvořena mnoha faktory a metody 

nejsou schopné je zachytit všechny. Metoda MIMIC využívá např. jiných informací než 

metoda Petera Gutmanna. Některé výsledky jsou i přesto velmi podobné. Nejvyšších 

hodnot, kterých bylo dosaženo, byly rok 2006 (Lukešová 7,86 % HDP), Jajkowicz ji 

odhadl v roce 2012, hodnota dle jeho výpočtu činila 33,60 % HDP, nejvyšší hodnota 

v odhadu Valentové činila 24,90 % HDP a to v roce 2010, ve výsledcích Filipce byla 
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odhadnuta v roce 2007 s hodnotou 16,09 % HDP a Schneider ji zaznamenal v roce 2003 

a hodnota činila 18,70 % HDP. Nejmenšími hodnotami jsou 18,20; 9,8; 14,19 a 16 % 

HDP.  

Tab. 4.6 Srovnání odhadů stínové ekonomiky v České republice v letech 2003-2008 (% 

HDP) 

 

Zdroj: Schneider, 2010,2011, Jajkowicz, 2013, Valentová, 2011, Filipec, 2010, vlastní úprava. 

Tab. 4.7 Srovnání odhadů stínové ekonomiky v České republice v letech 2009-2013 (% 

HDP) 

 

Zdroj: Schneider, 2010,2011, Jajkowicz, 2013, Valentová, 2011, Filipec, 2010, vlastní úprava. 

4.3 Velikost stínové ekonomiky ve světě 

Stínová ekonomika prolíná každou oblast našeho života. Je to činnost, která je 

záměrně skryta před orgány veřejné moci. Podnikatelé nabízí svou práci za nižší cenu, 

aby se mohl vyhnout vyšším daním, či stavební firma neuvádí své příjmy vládě, aby se 

vyhnula plnění norem, kterými jsou např. minimální mzda nebo bezpečnostní předpisy. 

Rozsah stínové ekonomiky není lehké zjistit, ovšem dle studie Schneidera (2011) činil 

objem stínové ekonomiky v Evropě v roce 2011 necelých 2,2 trilionů EUR. To 

představuje nárůst o 5 % oproti roku 2007. V jednotlivých zemích se podíl stínové 

ekonomiky pohyboval od 8 % v Německu či Francii až po 30 % v zemích Východní 

Evropy, kterými jsou např. Bulharsko, Litva či Estonsko. Množství lidí, kteří jsou 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Lukešová 7,86 7,99 7,53 7,04 5,79 6,50
Jajkowicz 22,00 21,60 20,80 21,40 18,20 19,33
Valentová 14,10 13,70 12,60 13,30 10,40 9,80
Filipec 15,03 14,90 15,13 15,55 16,09 15,38
Schneider 18,70 18,40 17,80 17,30 17,00 16,60

2009 2010 2011 2012 2013
Lukešová 4,27 1,55 1,43 0,31 -0,31
Jajkowicz 19,50 31,15 33,60 33,30  - 
Valentová 12,00 24,90  -  -  - 
Filipec 14,19  -  -  -  - 
Schneider 16,90 16,70 16,40 16,00  - 
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ochotni pracovat mimo právní rámec, stále roste, neboť globální ekonomika se potýká s 

problémy.  

Stínová ekonomika je oblastí právních obchodních činností, vykonávané mimo 

oblast úřadů. Není zahrnována ilegální činnost a trestné činy, jako je obchodování 

s drogami, pašování, praní špinavých peněz nebo zpronevěra (Schneider, 2011). 

Vlády se snaží stínovou ekonomiku ovládat pomocí různých opatření, kterými jsou 

tresty, stíhání, investice do vzdělání a snaží se o vyšší hospodářský růst. Ovšem získat 

informace o korupci a velikosti stínové ekonomiky je náročné. Literatura uvádí značné 

množství o jednotlivých aspektech stínové ekonomiky. Existuje mnoho náznaků, že se 

stínová ekonomika zvyšuje, ale není znám její přesný vývoj a ani vývoj v procesu 

transformace (Schneider, 2011). 

Nelegální práce je velmi rozšířena ve stavebnictví, zemědělství, ve službách pro 

domácnost, jako je úklid, hlídání dětí, péče o seniory či doučování. Studie doktora 

Schneidera (2011) uvádí, že v Německu je 30−35 % populace, které mají dvě či tři 

práce, ovšem příjmy z nich nejsou hlášeny daňovým orgánům. Dalším problémem jsou 

podniky, které fungují na hotovostní bázi, kterými jsou např. bary, taxi či malé 

obchody. V těchto podnicích je vyžadována jen stručná dokumentace, takže např. pokud 

majitel baru prodá drink a není zadokumentován či instalatér přijme za své služby 

hotovost a nevydá účet, jsou tyto peníze zahrnuty do stínové ekonomiky. V boji proti 

stínové ekonomice nejsou za poslední dva roky viditelné úspěchy. Vlády selhávají 

v úsilí o potlačení stínové ekonomiky, snížení nezaměstnanosti a stagnující životní 

úrovně obyvatelstva jej nutí zapojit se do stínových aktivit. 

Schneider (2006, 2010) se ve své studii snažil odhadnout velikost stínové 

ekonomiky ve 160 zemích světa. Poskytl tedy informace na léta 1999–2007, ty odhadl 

pomocí použití ekonometrických odhadů. Schneider (2006) ve své studii uvádí, že 

příjem získaný ve stínové ekonomice zvyšuje životní úroveň nejméně 1/3 pracující 

populace a lidé, kteří pracují ve stínové ekonomice, mají mnohem méně volného času a 

nemohou se angažovat v občanských aktivitách – např. demonstrace. S ohledem na jeho 

závěry je povinností každé vlády, aby její opatření byla co nejvíce efektivní a podpůrná, 

aby se práce ve stínové ekonomice stala méně atraktivní a aby se práce v oficiální 
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ekonomice stala více žádanou. V mnoha zemích OECD byla v tomto směru přijata 

opatření, která byla realizována a došlo ke stabilizaci či ke snížení velikosti stínové 

ekonomiky.  

4.3.1 Země OECD 

Tabulka 4.8 uvádí velikost stínové ekonomiky v 25 zemích OECD. Průměr stínové 

ekonomiky byl v roce 1999 18,04 % HDP a v roce 2007 klesl na 16,64 % HDP. 

Z tabulky je patrné, že některé země vykazují stálý pokles podílu stínové ekonomiky na 

HDP, některé však stále kolísají a střídavě se snižují a zvyšují.  

Tab. 4.8 Velikost stínové ekonomiky ve 25 zemích OECD (% HDP) 

 

Zdroj: Schneider, 2010, vlastní úprava. 

V tabulce 4.8 můžeme vidět hodnoty stínové ekonomiky ve 25 zemích OECD 

s největším příjmem. Tyto hodnoty jsou v procentech HDP. Hodnoty zachycují období 

1999–2007. Nejmenší podíl stínové ekonomiky má Švýcarsko, jehož průměr z 

naměřených hodnot ve sledovaném období činí 8,54 % HDP. Hodnoty Švýcarska 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Průměr
Švýcarsko 8,80 8,60 8,60 8,60 8,80 8,60 8,50 8,30 8,10 8,54
USA 8,80 8,70 8,80 8,80 8,70 8,60 8,50 8,40 8,40 8,63
Lucembursko 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,00 9,70 9,60 9,40 9,66
Rakousko 10,00 9,80 9,70 9,80 9,80 9,80 9,80 9,60 9,50 9,76
Japonsko 11,40 11,20 11,20 11,30 11,20 10,90 10,70 10,40 10,30 10,96
Nový Zéland 13,00 12,80 12,60 12,40 12,20 12,00 12,10 12,10 12,00 12,36
Velká Británie 12,80 12,70 12,60 12,60 12,50 12,40 12,40 12,30 12,20 12,50
Nizozemí 13,30 13,10 13,10 13,20 13,30 13,20 13,20 13,20 13,00 13,18
Austrálie 14,40 14,30 14,30 14,10 13,90 13,70 13,70 13,70 13,50 13,96
Francie 15,70 15,20 15,00 15,10 15,00 14,90 14,80 14,80 14,70 15,02
Island 16,00 15,90 15,80 16,00 15,90 15,50 15,10 15,00 15,00 15,58
Kanada 16,30 16,00 15,90 15,80 15,70 15,60 15,50 15,30 15,30 15,71
Irsko 16,10 15,90 15,90 15,90 16,00 15,80 15,60 15,50 15,40 15,79
Německo 16,40 16,00 15,90 16,10 16,30 16,10 16,00 15,60 15,30 15,97
Finsko 18,40 18,10 17,90 17,80 17,70 17,60 17,40 17,10 17,00 17,67
Dánsko 18,40 18,00 18,00 18,00 18,00 17,80 17,60 17,00 16,90 17,74
Norsko 19,20 19,10 19,00 19,00 19,00 18,50 18,50 18,20 18,00 18,72
Švédsko 22,70 19,20 19,10 19,00 18,70 18,50 18,60 18,20 17,90 19,10
Belgie 23,00 22,20 22,10 22,00 22,00 21,80 21,80 21,40 21,30 21,96
Španělsko 23,00 22,70 22,40 22,40 22,40 22,50 22,40 22,40 22,20 22,49
Portugalsko 28,30 22,70 22,60 22,70 23,00 23,10 23,30 23,20 23,00 23,54
Korejská republika 27,80 27,50 27,30 26,90 26,80 26,50 26,30 25,90 25,60 26,73
Itálie 27,80 27,10 26,70 26,80 27,00 27,00 27,10 26,90 26,80 27,02
Řecko 28,50 28,70 28,20 28,00 27,40 27,10 26,90 26,40 26,50 27,52
Mexiko 30,80 30,10 30,30 30,40 30,50 30,10 29,90 29,20 28,80 30,01
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kolísají, stále se drží pod hranicí 9 % a v posledních letech sledovaného období klesají 

až v hranici 8 procent. Státy, jejichž průměr stínové ekonomiky je menší než 10 %, jsou 

Rakousko, Lucembursko, USA a Švýcarsko. Nejhorších výsledků dosahuje Mexiko, 

jehož průměr činí za sledované období 30,01 % HDP. Stínová ekonomika v Mexiku 

z naměřených hodnot kolísá, ale od roku 2003 má klesající charakter a hodnota se 

dostala pod hranici 30 procent. Státy, jejichž průměr stínové ekonomiky za sledované 

období překročily hranici 20 % spolu s Mexikem, jsou Itálie, Řecko, Belgie, Španělsko, 

Portugalsko a Korejská republika. Ve středu těchto hodnot se nachází 15 států, jejichž 

průměrné hodnoty jsou od 10 % do 20 %. Patří mezi ně např. Nový Zéland s 12,36 %, 

Kanada s 15,71 %, Francie s hodnotou 15,02 %, severské státy jako jsou Norsko, 

Švédsko, Finsko a Dánsko, jejichž hodnoty stínové ekonomiky se nacházejí mezi 17–19 

%. Následující tabulka představuje velikost stínové ekonomiky v 19 zemích Východní 

Evropy a Střední Asie.  

4.3.2 Země Východní Evropy a Střední Asie 

Tab. 4.9 Velikost stínové ekonomiky v 19 zemích Východní Evropy a Střední Asie (% 

HDP) 

 

Zdroj: Schneider, 2010, vlastní úprava. 

Tabulka 4.9 zachycuje velikost stínové ekonomiky v 19 zemích Východní Evropy a 

Střední Asie. Hodnoty jsou uvedeny jako procento HDP v dané zemi. Za sledované 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Průměr
Slovensko 18,90 18,90 18,80 18,60 18,30 18,10 17,60 17,20 16,80 18,13
Česká republika 19,30 19,10 18,90 18,80 18,70 18,40 17,80 17,30 17,00 18,37
Maďarsko 25,40 25,10 24,80 24,50 24,40 24,10 24,00 23,70 23,70 24,41
Slovinsko 27,30 27,10 26,70 26,60 26,40 26,20 25,80 25,30 24,70 26,23
Polsko 27,70 27,60 27,70 27,70 27,50 27,30 26,90 26,40 26,00 27,20
Lotyšsko 30,80 30,50 30,10 29,80 29,40 29,00 28,40 27,70 27,20 29,21
Estonsko  - 32,70 32,40 32,00 31,40 31,10 30,50 29,80 29,50 31,18
Turecko 32,70 32,10 32,80 32,40 31,80 31,00 30,00 29,50 29,10 31,27
Litva 33,80 33,70 33,30 32,80 32,00 31,70 31,00 30,40 29,70 32,04
Chorvatsko 33,80 33,40 33,20 32,60 32,10 31,70 31,30 30,80 30,40 32,14
Rumunsko 34,30 34,40 33,70 33,50 32,80 32,00 31,70 30,70 30,20 32,59
Albánie 35,70 35,30 34,90 34,70 34,40 33,90 33,70 33,30 32,90 34,31
Bulharsko 37,30 36,90 36,60 36,10 35,60 34,90 34,10 33,50 32,70 35,30
Kazachstán 43,80 43,20 42,50 42,00 41,10 40,60 39,80 38,90 38,40 41,14
Tádžikistán 43,50 43,20 42,90 42,70 42,10 41,70 41,50 41,20 41,00 42,20
Rusko 47,00 46,10 45,30 44,50 43,60 43,00 42,40 41,70 40,60 43,80
Moldavsko 45,60 45,10 44,10 44,50 44,60 44,60 44,00 43,40 44,30 44,47
Ukrajina 52,70 52,20 51,40 50,80 49,70 48,80 47,80 47,30 46,80 49,72
Gruzie 68,30 67,30 67,20 67,20 65,90 65,50 65,10 63,30 62,10 65,77
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období je také proveden průměr velikosti stínové ekonomiky, podle kterého jsou země 

sestaveny, a to od nejmenšího průměru po největší. Nejlepší hodnoty z uvedených zemí 

má Slovensko, jehož průměr z naměřených hodnot za sledované období je 18,13 % 

HDP. Hodnoty naměřené na Slovensku od roku 1999 klesají a hodnota, která byla 

v roce 1999 18,90 % HDP, se zmenšila na hodnotu 16,80 % HDP v roce 2007. Česká 

republika se umístila hned za Slovenskem a její průměrná hodnota stínové ekonomiky 

za sledované období, dle výpočtů Schneidera, činí 18,37 % HDP. Další země, které byly 

zařazeny do tohoto odhadu, mají již hodnoty nad 20 % HDP. Nejhorší výsledek má 

Gruzie, jejíž průměr činí 65,77 % HDP. Nad hodnotu 40 % HDP se nacházejí země, 

jako jsou Kazachstán, Tádžikistán, Rusko, Moldavsko, Ukrajina a již zmíněná Gruzie. 

Do hodnoty 30 % HDP se zařadily evropské země jako Maďarsko, Slovinsko, Polsko a 

Lotyšsko.  

Z tabulek 4.8 a 4.9 vyplývá, že země OECD a země Východní Evropy a Střední 

Asie dosahují rozdílných výsledků. V zemích OECD je nejlepším naměřeným 

výsledkem průměr 8,54 % HDP a v zemích Evropy a Asie je tento výsledek 18,13 % 

HDP. Hodnota 30 % HDP, která je v zemích Evropy a Asie považována za uspokojivý 

výsledek, je v OECD naměřena jako nejhorší průměr. Důvodem může být to, že méně 

vyspělé země mohou mít nestabilní vládu, méně rozvinutý sektor služeb či vysoký podíl 

na zemědělství. Tato kritéria by se mohla týkat zemí Asie, ve kterých je podíl stínové 

ekonomiky ve sledovaném období velmi vysoký.  

Graf 4.1 Velikost stínové ekonomiky v zemích Západní Evropy a Střední Asie 

 

Zdroj: Schneider, 2010, vlastní úprava. 
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Pozn: Velikost stínové ekonomiky je průměr za období 1992-2002.  

V grafu 4.1 je viditelné pořadí zemí a jejich průměrná velikost stínové ekonomiky 

k HDP. Je viditelné, že Gruzie se svými 60 % HDP velmi zaostává. Ukrajina a Rusko 

mají také velmi nelichotivé výsledky. Ovšem existuje možnost, že po vyřešení konfliktu 

a nastolení demokracie na Ukrajině dojde k zlepšení těchto výsledků a k snižování 

podílu stínové ekonomiky na HDP. 

4.3.3 Visegrádská čtyřka 

Země Visegrádské čtyřky je vhodné komparovat, neboť po rozpadu sovětského 

bloku všechny prošly transformací. Tabulka 4.5 obsahuje hodnoty velikosti stínové 

ekonomiky v procentech HDP vypočítané Schneiderem. Schneider provedl odhad 

metodou MIMIC. Tabulka zachycuje období od roku 1999–2012. 

Tab. 4.10 Velikost stínové ekonomiky v zemích V4 (% HDP) 

 

Zdroj: Schneider, 2010, 2011, vlastní úprava. 

Česká republika a Slovensko se řadí mezi země s nejmenším průměrem ze zemí 

Visegrádské čtyřky. Za nejlepší výsledek lze považovat průměr Slovenska, který činí s 

17,51 % HDP. Podíl slovenské stínové ekonomiky na HDP ve sledovaném období 

klesal, a to z hodnoty 19 %, která byla naměřena v roce 1999, až na hodnotu 15,50 %, 

Rok ČR Slovensko Polsko Maďarsko
1999 19,30 19,00 27,90 25,40
2000 19,10 18,90 27,60 25,10
2001 18,90 18,80 27,50 25,00
2002 18,80 18,70 27,50 24,80
2003 18,70 18,40 27,50 24,50
2004 18,40 18,00 27,00 24,10
2005 17,80 17,30 26,30 23,80
2006 17,30 17,00 26,20 23,60
2007 17,00 18,30 27,20 24,50
2008 16,60 16,00 25,30 23,00
2009 16,90 16,80 25,90 23,50
2010 16,70 16,40 25,40 23,30
2011 16,40 16,00 25,00 22,80
2012 16,00 15,50 24,40 22,50

Průměr hodnot 17,71 17,51 26,48 23,99



53 

 

která je z roku 2012. Česká republika je země s druhým nejmenším podílem stínové 

ekonomiky v našem výběru. Průměrný podíl činí 17,71 % HDP. Velikost stínové 

ekonomiky na hrubém domácím produktu taktéž, jako v případě Slovenska, od roku 

1999 klesá, a to z hodnoty 19,3 na hodnotu 16 % HDP. Polsko a Maďarsko jsou země 

s vyšším podílem stínové ekonomiky, jejich průměrné hodnoty přesahují 20 % a 

Maďarsko se přibližuje ke 30 % HDP. I přes tyto výsledky jejich hodnoty také klesají a 

od roku 1999 klesly v případě Polska z 27,90 procent na 24,40 procent. V Maďarsku je 

tento pokles z 25,40 % HDP na 22,50 % HDP. V Polsku je tedy pokles větší než 

v Maďarsku, ale maďarské hodnoty stínové ekonomiky jsou menší. 

Jak již bylo zmíněno, jedním z faktorů, který přispívá ke vzniku stínové ekonomiky, 

je daňové zatížení. Tento faktor lze mezinárodně porovnat pomocí složené daňové 

kvóty. I přes rozdílnou konstrukci daní v různých zemích, může daňová kvóta 

s určitými omezeními poskytovat nejúplnější a komplexní informace o velikosti 

zatížení. Daňová kvóta je makroekonomický ukazatel, který se vyjadřuje jako podíl daní 

na HDP. Daňová kvóta může být dvojí, a to jednoduchá a složená. Jednoduchá zahrnuje 

pouze příjmy veřejných rozpočtů, které jsou jako daně označovány. Složená daňová 

kvóta zahrnuje i příjmy ze sociálního pojištění, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a příjmy z pojistného na zdravotní pojištění (Sagit, 2004). 

Tab. 4.11 Daňová kvóta ve vybraných zemích v období 2000-2005 (% HDP) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní úprava. 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Průměr
ČR 33,80 33,70 34,60 35,40 35,90 35,70 34,85
Slovensko 34,10 33,10 33,00 32,90 31,50 31,30 32,65
Maďarsko 39,80 38,70 38,00 37,70 37,40 37,30 38,15
Polsko 32,60 32,20 32,70 32,20 31,50 32,80 32,33
EU 27 40,40 39,50 38,90 38,80 38,70 39,00 39,22
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Tab. 4.12 Daňová kvóta ve vybraných zemích v období 2006-2011 (% HDP) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní úprava. 

Velikost daňového zatížení dle uvedených výsledků je následující. Nejnižší podíl za 

vybrané období byl v roce 2010 na Slovensku (28,10 % HDP). Nejvyšší byl naopak 

v Maďarsku v roce 2007, kde činila hodnota daňového zatížení 40,4 % HDP. Nejnižší 

hodnota v České republice byla v roce 2009 a to 33,40 % HDP. V Polsku byla nejmenší 

hodnota vypočtena hned dvakrát a to v roce 2009 a 2010 (31,80 % HDP). V porovnání 

s EU 27 jsou hodnoty daňového zatížení menší, nežli v průměru. V letech 2000–2005 

má nejmenší průměr daňového zatížení Polsko s hodnotou 32,33 % HDP. Průměr EU 

27 je 39,22 % HDP a všechny země Visegrádské čtyřky mají průměr hodnot menší, než 

EU 27. To platí i v případě období 2006–2011, ovšem zde má nejmenší průměr 

Slovensko. Polský průměr vzrostl na hodnotu 33,15 % HDP. Průměru EU 27 se nejvíce 

přibližuje Maďarsko s hodnotou 38,15 a 38,83 % HDP. 

Daňové zatížení má určitý vliv na velikost stínové ekonomiky, ale nedá se dokázat u 

všech vybraných zemí. V roce 2010, kdy byla velikost daňového zatížení na Slovensku 

nejmenší, byla i velikost stínové ekonomiky naměřena jako jedna z nejmenších hodnot 

(16,4 % HDP). Ovšem v Polsku byla v roce 2010 naměřena jedna z nejvyšších hodnot 

stínové ekonomiky, ale daňové zatížení bylo na své nejmenší hodnotě. 

Dalším faktorem, který přispívá k velikosti stínové ekonomiky, je práce na černo 

neboli nehlášená práce. Motiv pro vykonávání této práce je velikost povinných 

příspěvků na sociální zabezpečení.  Pokud jsou tyto příspěvky vysoké, zaměstnavatel je 

za své zaměstnance odmítá zaplatit a raději je zaměstná „na černo“. V následující 

tabulce, můžeme vidět velikost těchto příspěvků a jejich podíl na daních v zemích 

Visegrádské čtyřky. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Průměr
ČR 35,30 35,90 34,40 33,40 33,50 34,40 34,48
Slovensko 29,30 29,30 29,30 28,90 28,10 28,50 28,90
Maďarsko 37,30 40,40 40,30 40,10 37,90 37,00 38,83
Polsko 33,80 34,80 34,30 31,80 31,80 32,40 33,15
EU 27 39,50 39,40 39,30 38,40 38,30 38,80 38,95
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Tab. 4.13 Podíl sociálních příspěvků na celkových daňových příjmech v letech 2000–

2005 (%) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní úprava. 

Tab. 4.14 Podíl sociálních příspěvků na celkových daňových příjmech 2006–2011 (%) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní úprava. 

Z hodnot, které byly vypočteny pomocí dat z Eurostatu, vyplývá, že průměr podílu 

sociálních příspěvků na celkových daňových příjmech činí v EU 27 32,14 % a 32,27 %. 

Všechny země Visegrádské čtyřky mají průměr vyšší než EU 27. To by mohlo 

znamenat, že nehlášená práce tvoří značnou část velikosti stínové ekonomiky. V období 

2000–2005 dosahuje nejhoršího průměru Česká republika s 43,87 % následována 

Slovenskem s 42,10 %. Nejlepšího průměru dosáhlo Maďarsko, 33,96 %. Pořadí se 

nezměnilo ani v období 2006–2011. Je zřejmé, že čím bude daňový systém složitější, 

tím bude jednodušší za něj schovat stínové operace a bude jednodušší provádět daňový 

únik. Český daňový systém je považován za jeden z nejsložitějších v Evropě.  

 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Průměr
ČR 44,38 44,21 44,51 44,07 42,90 43,14 43,87
Slovensko 41,35 43,20 44,24 41,95 41,59 40,26 42,10
Maďarsko 33,42 33,59 33,95 33,42 32,89 33,51 33,46
Polsko 39,57 41,61 39,45 39,75 39,05 37,50 39,49
EU 27 31,44 31,90 32,13 32,73 32,56 32,05 32,14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Průměr
ČR 44,19 43,73 45,60 44,31 45,37 44,77 44,66
Slovensko 39,93 39,93 40,96 43,94 43,77 43,16 41,95
Maďarsko 33,78 34,16 34,00 32,92 31,93 34,91 33,62
Polsko 36,09 34,48 32,94 35,53 34,91 35,49 34,91
EU 27 31,39 30,96 31,81 33,59 33,16 32,73 32,27
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě měření stínové ekonomiky zhodnotit rozsah 

stínové ekonomiky v České republice a vybraných zemích. Práce je rozdělena do tří 

kapitol. 

Po úvodu se druhá kapitola se zabývá teorií stínové ekonomiky a poskytla např. 

informaci, jak rozlišuje stínovou ekonomiku OSN. Stínová ekonomika se dle standardů 

OSN rozlišuje na tři typy, a to na skrytou, neformální a nelegální ekonomiku. V kapitole 

je podrobně popsán čin stínové ekonomiky a to daňový únik. V České republice byla 

proti tomuto činu zřízena speciální skupina, která má za úkol zabývat se problémy 

v oblasti daňových podvodů a spotřebních daní. 

V definování stínové ekonomiky jsou autoři nejednotní a každý používá jinou 

definici, ale jejich význam je podobný. Podrobně jsou také popsány příčiny stínové 

ekonomiky, které Martin Fassmann člení na systémově nezávislé a systémově závislé 

příčiny. Důvodem vzniku systémově nezávislých příčin je narušování ekonomicky 

efektivního alokačního schématu trhu státem. Naopak systémově závislé příčiny jsou 

založeny na tom, v jakém ekonomickém prostředí se stínová ekonomika vyskytuje. 

Ekonomika se může nacházet v prostředí tržní ekonomiky, v podmínkách centrálně 

plánované ekonomiky anebo se může jednat o transformující se ekonomiku.  

Opatření proti stínové ekonomice, která jsou přijímána, mohou vyvolat negativní či 

pozitivní dopad. Mezi negativní, která omezují stínovou ekonomiku, jsou uváděny např. 

změny ustanovení zákonů. Jedná se o nové předpisy, kontroly a sankce. Příkladem 

mohou být identifikační karty pro stavební dělníky, nucené používání elektronických 

plateb či daňové kontroly prováděné daňovými inspektory. Tato opatření nejsou 

populární, a pokud má být zajištěn jejich úspěch, musí být prosazovány přísné sankce a 

kontroly. Mezi země, které přijaly opatření a společností jsou vnímána negativně, patří 

Španělsko, Itálie, Portugalsko či Polsko. Pozitivní opatření se v Evropě člení na přímé a 

nepřímé. Za nepřímé opatření jsou považovány změny v daňovém systému či sociálního 

zabezpečení. Přímé se potom týkají pobídek, které mají podporovat práci v oficiální 

ekonomice. Např. Belgie zavedla poukázky nabízené lidem v domácnosti a Dánsko se 

zaměřilo na promítnutí nákladů stínové ekonomiky pomocí marketingové kampaně.  
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V kapitole byla také stručně popsána historie měření stínové ekonomiky v České 

republice. Snaha postihnout stínovou ekonomiku sahá až do Československa 80. let, 

ovšem zajímavostí je, že výsledky, kterých bylo dosaženo, byly tajné a nebyly veřejně 

dostupné. Sami autoři museli na výsledky „zapomenout“ a byly jim odebrány i 

poznámky, které si během výzkumu zapisovali. Stručné nastínění způsobu měření 

stínové ekonomiky je dále podrobně popsán v kapitole následující. 

Kapitola s názvem Stínová ekonomika v empirických studiích rozdělila metody 

měření na přímé a nepřímé. Mezi přímé metody se řadí výběrová šetření a sledování 

daňových úniků. Výzkumy zaměřené na výběrových šetřeních se setkávají s mnoha 

problémy při měření velikosti stínové ekonomiky. Výběrovými šetřeními se zabývala 

práce Kazemiera a Van Ecka jejichž průzkum byl založen na tématu údržby a opravy 

domů a zahrnoval otázky týkající se jak neoficiální práce, tak neoficiálních výdajů, 

kterými byly výdaje na stavební materiály, za které nebyla zaplacena daň z přidané 

hodnoty. Výsledkem experimentu bylo to, že v roce 1981 bylo 12 % respondentů 

starších 16 let zapojeno do neoficiálních aktivit.  

Hanousek a Palda se pomocí výběrového šetření pokusili o odhad velikosti 

daňových úniků. Sledováním daňových úniků se dále věnovali ve svých studiích Eric 

Toder a daňový úřad ve Velké Británii HMRC.  

Nepřímé metody se člení na metody rozporu, monetární metody, metody trhu práce, 

metody fyzických inputů a vícefaktorové kombinované metody. Mezi metody rozporu 

se řadí např. postup, který vyplývá z rozdílu mezi příjmy a výdaji v národních účtech či 

sledování rozdílu mezi HDP vypočteným z příjmů přihlášených ke zdanění a HDP 

získaným z národních účtů a v neposlední řadě také metoda mikroekonomická, kterou je 

metoda výdajů k měření neregistrované ekonomiky vycházející z odhadů rozporů mezi 

příjmy a výdaji u obyvatelstva. Monetární metody, jsou dle Martina Fassmanna 

nejpoužívanější při odhadu velikosti stínové ekonomiky. Základ této metody byl 

vytvořen Peterem Gutmannem v roce 1977 a předpokladem je, že jsou transakce ve 

stínové ekonomice prováděny v hotovosti. Vito Tanzi a Edgar Feige jsou autoři, který 

Gutmannovu metodu dále rozvinuli.  



58 

 

Metody trhu práce jsou považovány za universální produkční vstup a jsou 

doporučovány Evropskou unií pro doplnění národních účtů na straně produkce. Autor, 

který se věnoval této metodě, je Bruno Contini a metodu upravil pro podmínky Itálie. 

Podnětem k vytvoření této metody byl pokles oficiální míry účasti pracovních sil na 

trhu práce od konce 50. let. Výsledkem tohoto zkoumání bylo, že výroba, která proběhla 

pomocí neregistrovaných pracovní síly, nebyla zahrnuta do oficiálních odhadů 

národního důchodu. Ovšem i tato metoda má své výhrady, které spočívají v tom, že 

nemůžeme předpokládat existující vztah mezi zaměstnáním na oficiálním trhu a trhu 

stínovém. 

Metodami fyzického inputu se zabývali autoři Daniel Kaufmann a Aleksandr 

Kaliberda. Tato metoda je založena na existenci stabilního poměru mezi fyzickými 

vstupy a objemem produkce. Jako fyzický ukazatel celkové ekonomické aktivity může 

být použita spotřeba elektrické energie. Kaufmann a Kaliberda využili data o spotřebě 

elektřiny a zahájili průzkum na Ukrajině a dalších postsovětských zemích. 

Předpokladem bylo, že v roce 1989 byla hodnota šedé ekonomiky v těchto zemích 12 % 

HDP. Metody vícefaktorové a kombinované kvantifikují objem stínové ekonomiky na 

základě vazby mezi příčinami a důsledky stínové ekonomiky. 

V poslední kapitole byl proveden autorský odhad stínové ekonomiky pro Českou 

republiku pomocí monetární metody Petera Gutmanna. Základní informace důležité pro 

výpočet velikosti stínové ekonomiky byly měnový agregát M1, vklady na viděnou a 

nominální HDP. Pomocí těchto údajů byla odhadnuta velikost stínové ekonomiky 

v období 2002–2013. Dle výsledků, kterých bylo dosaženo, je stínová ekonomika 

v České republice klesající a podle výsledů v roce 2013 se dokonce pohybuje 

v záporných hodnotách. To je způsobeno tím, že poměr C/D dosáhl hodnoty menší, než 

v referenčním roce. 

Předpokladem použité metody je, že se transakce ve stínové ekonomice provádějí 

v hotovosti. V současné době ovšem klesá podíl hotovosti vzhledem k netermínovaným 

vkladům. Zatímco hodnota oběživa se během sledovaného období navýšila dvakrát, 

hodnota netermínovaných vkladů více než třikrát. Lidé neupřednostňují držbu peněz 

v hotovosti, a naopak preferují ukládat peníze na běžných účtech, což jim poskytuje 

vysokou likviditu peněz a možnost tak peníze kdykoliv z účtu vybrat. Z výsledků je 
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tedy patrné, že využívání běžných účtů, tedy bezhotovostních plateb, je větší než růst 

oběživa v ekonomice. Existuje také zákon, který určuje, že platby nad 350 000 Kč musí 

být provedeny bezhotovostně a jsou tak kontrolovány bankou. 

Další výhradou je tvrzení, že rychlost peněz v oficiální ekonomice se shoduje 

s rychlostí peněz v ekonomice stínové. Hodnota V může ve stínové ekonomice nabývat 

vyšších hodnot, za předpokladu, že lidé peníze rychleji utrácejí. Dalším důvodem, proč 

se hodnota stínové ekonomiky vypočtena podle Gutmannovy metody ve sledovaném 

období snížila, je skutečnost, že dlouhodobě klesá rychlost obratu peněz v ekonomice, 

ta se během sledovaných 12 let snížila takřka na polovinu (z 3,05 na 1,54). 

V neposlední řadě mohou být výsledky ovlivněny vstupními hodnotami, které pro 

tento výpočet poskytla databáze České národní banky a Český statistický úřad. Jak 

uvedla Zídková (2010) nevýhodou použití Gutmannovy metody jsou vstupní data, která 

autor stanovuje dle uvážení a zásadní význam má referenční rok, který předpokládá 

nulovou stínovou ekonomiku. Fassmann určil tímto rokem rok 1993, kdy došlo 

k měnové odluce, to ovšem neznamená, že stínová ekonomika byla nulová. 

Z daných důvodů se jeví Gutmannova monetární metoda poměru odložené peněžní 

poptávky pro současnou dobu jako nevyhovující.  

Tyto hodnoty byly dále porovnány s výsledky již provedených odhadů. Výsledků, 

kterých bylo dosaženo vybranými autory, jsou různé, protože každá z metod, která byla 

použita, využívá vstupních dat. Stínová ekonomika je tvořena mnoha faktory, a pokud 

bychom chtěli dosáhnout komplexnějších výsledků, bylo by nutné použít při odhadu 

více metod. 

V kapitole je dále popsána a komparována velikost stínové ekonomiky ve světě. Ta 

byla odhadnuta doktorem Schneiderem pomocí ekonometrických postupů. Pozornost 

byla věnována zemím OECD a zemím východní Evropy a střední Asie. V zemích 

OECD má nejmenší podíl stínové ekonomiky Švýcarsko, jehož průměr z naměřených 

hodnot činí 8,54 % HDP. Nejhorších výsledků dosahuje Mexiko, jehož průměr činí 

30,01 % HDP, ale od roku 2003 má klesající charakter a hodnota se dostala pod hranici 

30 procent. Z vybraných evropských a asijských států má nejlepší výsledek Slovensko, 
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jehož průměr za sledované období je 18,13 % HDP.  Česká republika se umístila za 

Slovenskem a její průměrná hodnota stínové ekonomiky za sledované období, dle 

výpočtů Schneidera, činí 18,37 % HDP. Nejhoršího výsledku dosáhla Gruzie, jejíž 

průměr činí 65,77 % HDP. Nad hodnotu 40 % HDP se nacházejí země, jako jsou 

Kazachstán, Tádžikistán, Rusko, Moldavsko a Ukrajina.  

Výsledky komparace stínové ekonomiky zemí Visegrádské čtyřky v období 1999–

2012 se mohou považovat za nepřekvapivé. Byly provedeny Friedrichem Schneiderem 

pomocí metody MIMIC. Česká republika a Slovensko se řadí mezi země s nejmenším 

průměrným rozsahem stínové ekonomiky z vybraných zemí. Za nejlepší výsledek lze 

považovat průměr Slovenska, který činí s 17,51 % HDP. Česká republika se umístila za 

Slovenskem s průměrným podílem 17,71 % HDP. Polsko a Maďarsko jsou země 

s vyšším podílem stínové ekonomiky, jejich průměrné hodnoty přesahují 20 % a 

Maďarsko se přibližuje k 30 %. V Polsku i v Maďarsku v posledních letech dochází ke 

snížení těchto průměrů ke zhruba 20 %. 

Daňové zatížení, které přispívá ke vzniku stínové ekonomiky lze porovnat pomocí 

složené daňové kvóty. Tato komparace byla provedena pro země Visegrádské čtyřky. 

Nejnižší podíl za vybrané období byl v roce 2010 na Slovensku (28,10 % HDP). 

Nejvyšší byl naopak v Maďarsku v roce 2007, kde činila hodnota daňového zatížení 

40,4 % HDP. Daňové zatížení má určitý vliv na velikost stínové ekonomiky, ale nedá se 

dokázat u všech vybraných zemí. V roce 2010, kdy byla velikost daňového zatížení na 

Slovensku nejmenší, byla i velikost stínové ekonomiky naměřena, jako jedna 

z nejmenších hodnot (16,4 % HDP). Ovšem v Polsku byla v roce 2010 naměřena jedna 

z nejvyšších hodnot stínové ekonomiky, ale daňové zatížení bylo na své nejmenší 

hodnotě.  

Práce na černo se dá považovat za další faktor vzniku stínové ekonomiky. Lze se 

domnívat, že v ekonomikách s vysokým podílem sociálních příspěvků na celkových 

daňových příjmech bude větší motivace pro práci na černo. Průměrný podíl sociálních 

příspěvků na celkových daňových příjmech EU 27 činí v období 2000–2005 32,14 % a 

v období 2006–2011 32,27 %. Všechny země Visegrádské čtyřky mají průměr vyšší než 

EU 27. To by mohlo znamenat, že nehlášená práce tvoří nezanedbatelnou část velikosti 

stínové ekonomiky. V období 2000–2005 dosahuje nejhoršího průměru Česká republika 
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s 43,87 % následována Slovenskem s 42,10 %. Nejlepšího průměru dosáhlo Maďarsko, 

33,96 %. Pořadí se nezměnilo ani v období 2006–2011. Je zřejmé, že čím bude daňový 

systém složitější, tím bude jednodušší za něj schovat stínové operace a bude jednodušší 

provádět daňový únik. 

Stínová ekonomika je jevem, který se vyskytuje v každé zemi a je velkým 

problémem. Z výsledků, které jsou v práci obsaženy, je ovšem patrné, že dochází 

k jejímu snižování a opatření jsou aktivně přijímána jak v České republice, tak ve světě. 

Tato opatření je nutné doplnit o právní předpisy a postupy, díky kterým bude docházet 

ke snižování stínové ekonomiky. Je nutné, aby práce v oficiálním sektoru byla 

atraktivní a lidé se nepodíleli na práci v neoficiálním sektoru. Tomu může pomoct např. 

menší daňové zatížení.  V budoucnu se dá předpokládat další snižování velikosti stínové 

ekonomiky, nedá se však předpokládat, že by přestala existovat úplně. 
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Seznam zkratek 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU 27 – 27 členských zemí evropské unie 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN – Organizace spojených národů 

MIMIC - „The dynamic multiple-indicators multiple-causes model“ 

SE –Stínová ekonomika 

SRN – Spolková republika Německo 
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