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Úvod 
Skladba odvětvové struktury ekonomiky daného státu nepřestane být aktuálním 

tématem pravděpodobně nikdy. Pro tvorbu komplexní a vyvážené hospodářské politiky je 

nezbytná všestranná informovanost o makroekonomických údajích, může to být například 

přehled o podílu jednotlivých sektorů na hrubém domácím produktu. Velikost tohoto podílu 

není náhodná a v minulosti byla hlavně v socialistických zemích ovlivněna filozofickými 

názory upřednostňujícími těžký průmysl a zanedbávajícími terciární sféru. Sametová revoluce 

umožnila transformaci centrálně řízeného hospodářství na ekonomiku tržní, kde o alokaci 

zdrojů rozhoduje nabídka a poptávka. V takovýchto nově vzniklých podmínkách bylo 

umožněno zakrnělému sektoru služeb napravit svoji pokřivenou strukturu a vyvíjet se podle 

aktuální poptávky obyvatelstva. Analytici už necelých dvacet let mohou komparovat 

ekonomiky transformujících se zemí a jejich odvětvové struktury. O vývoji primárního a 

sekundárního sektoru jsem v literatuře nalezl poměrně hodně informací, ale o vývoji 

terciárního sektoru jsem nacházel jen kusé informace. Tento fakt mě nakonec přiměl 

k vytvoření práce s názvem Analýza vývoje terciárního sektoru ekonomiky ČR. 

 

Ke strukturálním změnám docházelo v dnešních vyspělých ekonomikách v poměrně 

rozsáhlém časovém období a tyto změny byly výsledkem dlouhodobého procesu růstu, 

zatímco v transformující se České republice proběhly určité strukturální změny v 

relativně krátkém časovém období. Názorný příklad lze spatřit  na změně velikosti terciárního 

sektoru.  

 

Cílem této práce je deskripce vývoje terciárního sektoru a rozhodujících 

determinačních faktorů. V detailnějším členění lze cíl práce charakterizovat hledáním 

odpovědí na následující otázky. Proč terciární sektor tak rychle expandoval? Jak vypadal 

vývoj terciéru a jeho subsektorů?  

 

Bakalářskou práci rozčlením kromě úvodu a závěru do tří kapitol, které mají 

následující strukturu. Na počátku každé odborné práce je nutné čtenáře uvést do 

zkoumané problematiky, aby mohl později bez problémů pochopit následující kapitoly. 

V první kapitole proto popíšu teoretický základ sloužící pro další analýzu. Systematicky 

vymezím pojem terciární sektor, definuji strukturální změny a faktory strukturálních změn a 

v poslední části první kapitoly objasním funkci strukturální politiky jakožto základní politiky, 

prostřednictvím které stát aktivně ovlivňuje strukturu ekonomiky vlastní země. Ve druhé 
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kapitole1 se zaměřím jednak na předlistopadové postavení služeb v socialistické ekonomice a 

jednak na podstatné aspekty, jež ovlivnily vývoj terciárního sektoru v devadesátých letech 

dvacátého století, jakož byla transformace české ekonomiky a události s ní spojené. 

V poslední třetí kapitole popíši v první části sektorové změny terciárního sektoru a porovnám 

je se změnami ostatních transformujících se ekonomik Visegrádské skupiny.2 Ve druhé části 

této kapitoly se zase naopak zaměřím na analýzu významných změn uvnitř sektoru služeb 

v jeho subsektorovém složení. 

 

V bakalářské práci budu používat deduktivně teoretický přístup a to zejména v první a 

druhé kapitole. Metoda komparace bude využita v kapitole třetí, při srovnávání terciárního 

sektoru vybraných států. Dále budu pracovat s metodou analýzy, která mi poslouží pro lepší 

uchopení mnohdy složité ekonomické skutečnosti. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 V samotném úvodu jsem nucen objasnit jednu nepřesnost, které jsem si od počátku plně vědom. Druhá kapitola 
s názvem vývoj terciárního sektoru v České republice nebude popisovat jen vývoj terciárního sektoru České 
republiky, nýbrž zde bude naznačen i vývoj služeb v Československé socialistické republice a dále v období 
1989 – 1993. 
2 Visegrádskou skupinu neboli země V4 tvoří: Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.  
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1 Teoretická východiska makroekonomické analýzy 

1.1 Odvětvová a sektorová struktura 
Terciární sektor je stěžejním tématem této práce. Tento sektor byl uměle vymezen na 

základě určité struktury. Termín struktura lze charakterizovat jako složení souhrnné veličiny a 

vztahů mezi jejími jednotlivými prvky. Struktura informuje o uspořádání a vnitřní souvislosti 

částí daného celku. Dle Gerlšlové a Sekaniny (2003) existuje celá řada typů struktury např: 

tržní, kapitálová, regionální, obyvatelstva, průmyslu, ekonomiky apod. 

 

Ekonomové dokáží popsat a vymezit strukturu ekonomiky z mnoha hledisek. 

Příkladem může být odvětvová a sektorová struktura ekonomiky, regionální struktura 

ekonomiky, struktura vlastnictví nebo zaměstnanosti, ekonomická struktura podle pohlaví a 

věku. Pojem struktura ekonomiky se v ekonomii používá k popisu nějakého konkrétního 

celku, který je následně zkoumán z pohledu dílčích menších celků. Popisují se interakce a 

vazby mezi dílčími celky, hodnotí se vnitřní skladba dílčích celků, zkoumají se změny v čase 

jednotlivých dílčích celků. O struktuře ekonomiky v praxi vypovídá nejen složení 

makroekonomických agregátů, jako je např. hrubý domácí produkt, ale i zaměstnanost, 

zahraniční obchod či investice. Nejčastěji se struktura ekonomiky sleduje jako struktura 

odvětvová a sektorová. Ekonomové se tedy dívají na strukturu ekonomiky buď z pohledu 

odvětví anebo sektoru. 

 

1.1.1 Odvětví 
Pokud určitá jednotka provádí výlučnou činnost týkající se jednoho výrobku nebo 

jedné skupiny výrobků, je nazývána jednotkou stejnorodé produkce. Jednotky stejnorodé 

produkce, které provádějí stejnou činnost charakterizovanou specifickými vstupy, procesem 

výroby a výstupy stejnorodých produktů, tvoří skupiny, jenž nazýváme čistá odvětví. Odvětví 

je definováno na základě klasifikace výrobků.3 

 

Český statistický úřad v roce 1994 zavedl do praxe pro účely sledování informací o 

rozvoji národního hospodářství a společnosti a pro účely mezinárodního porovnání 

odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ).4 Podle ČSÚ je předmětem OKEČ 

                                                 
3 V České republice je odvětví definováno na základě Standardní klasifikace produkce (SKP). 
4 Klasifikace OKEČ viz přílohy 
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jakákoliv pracovní činnost vykonávaná ekonomickými subjekty. Každá položka klasifikace 

zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění. OKEČ byla několikrát 

aktualizována a nyní je nahrazena klasifikací CZ-NACE. 

 

Klasifikace CZ-NACE zohledňuje strukturální změny hospodářství a technologický 

rozvoj za posledních patnáct let. CZ-NACE je relevantnější, lépe zobrazuje hospodářskou 

realitu, kterou tím pádem nebude problém porovnat s jinými ekonomickými klasifikacemi, 

poněvadž je součástí systému statistických klasifikací, které vznikly pod záštitou Statistické 

divize OSN. 5 

 

1.1.2 Sektory 
Při agregaci ekonomických činností do skupin můžeme vytvořit sektory národního 

hospodářství: primární, sekundární a terciární. V posledních letech se také pracuje s nově 

vytvořeným sektorem kvartérním. V praxi se můžeme setkat s dalším tradičním členěním 

ekonomické produkce a to na sektor zemědělství (A), průmyslu (I) a služeb (S).6 Terciární 

sektor a sektor služeb považujme za synonyma. 

 

Centrálně plánované ekonomiky používají rozlišení na výrobní a nevýrobní sféru. 

Centrum důsledně rozlišovalo práci produktivní, jejíž výsledkem byl fyzický produkt, a práci 

neproduktivní, poskytující služby. Výrobní sféra vytvářela produkty, zatímco nevýrobní sféra 

produkovala služby. Velikost ukazatele společenského produktu, který byl definován na 

základě své materiální podstaty, byla považována za nejdůležitější národohospodářský 

ukazatel. Centrálně plánované ekonomiky ovšem některé ekonomické činnosti, které bychom 

dnes zařadili do terciárního sektoru, zařazovaly do výrobní sféry. Jako příklad lze uvést  

nákladní dopravu. Tento fakt zohledňoval snahu ekonomických statistik ukázat existující růst 

podílu terciárního sektoru na výkonu ekonomiky. 

 

Aby hospodářství nepřestávalo být konkurenceschopné, musí být analyzovány změny 

uvnitř ekonomiky za určité časové období. K této analýze se velmi dobře hodí právě výše 

zmíněné dělení ekonomiky na sektory.  

 

                                                 
5 Český statistický úřad 
6 Počáteční písmena pocházejí z anglických slov: I – Industry, A – Agriculture, S - Services 
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Primární sektor zahrnuje dle klasifikace CZ-NACE sekci A - zemědělství, lesnictví a 

rybářství, sekci B – těžba a dobývání. Tato odvětví jsou bezprostředně svázána se získáváním 

přírodních zdrojů a jejich následným zpracováním. Mnohdy jsou také základním pilířem 

ekonomik zemí, které běžně označujeme pojmem rozvojové. 

 

Do sekundárního sektoru řadíme podle klasifikace CZ-NACE sekce C - 

zpracovatelský průmysl, D – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 

vzduchu, E – zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, 

F – stavebnictví. Tento sektor zahrnuje odvětví zaměřená na zpracování produktů z 

primárního odvětví. Rozvoj sekundárních odvětví byl zaznamenán ve všech zemích, které se 

industrializací snažily zvýšit výkon své ekonomiky. Ještě ve dvacátém století představoval 

rozvoj v této oblasti rozhodující  a zásadní předpoklad pro růst ekonomiky. 

 

Terciární sektor bývá chápán jako sektor služeb. Liší se od předešlých sektorů tím, že 

konečným výstupem není ve většině případů hmotný produkt. Řadíme zde podle klasifikace 

CZ-NACE následující sekce: G- velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 

vozidel, H – doprava a skladování, I – ubytování skladování a pohostinství, J – informační a 

komunikační činnosti, K – peněžnictví a pojišťovnictví, L – činnosti v oblasti nemovitostí, M 

– profesní, vědecké a technické činnosti, N – administrativní a podpůrné činnosti, O – veřejná 

správa; povinné sociální zabezpečení, P- vzdělávání, Q – zdravotní a sociální péče, R – 

kulturní zábavní a rekreační činnosti, S – ostatní činnosti, T – činnosti domácností jako 

zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro 

vlastní potřebu, U – činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.  V hospodářsky vyspělých 

zemích je nejvíce obyvatel zaměstnáno právě v tomto sektoru. 

 

Činnosti ve vědě, výzkumu, školství a zdravotnictví bývají někdy zahrnuty do výše 

zmíněného nově vytvořeného sektoru kvartérního. Charakteristickým znakem tohoto sektoru 

je, že přispívá  bezprostředně k rozvoji jednotlivého člověka  nebo k rozvoji celé společnosti. 

Vyspělé státy vidí svoji budoucnost právě v tomto sektoru a kladou velký důraz na tuto oblast 

při tvorbě jejich hospodářské politiky. 
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V minulosti se terciární sektor často dělil na tři subsektory: obchod, doprava a spoje a 

ostatní služby. Toto dělení používal ve svých prvních pracích i Kuznets,7 kterému tento 

jednoduchý model vyhovoval, poněvadž usiloval jen o zjištění hlavních tendencí růstu a 

strukturálních změn na základě mezinárodního srovnávání. Výhodou modelu byla jeho 

snadná aplikace na jednotlivé hospodářství navzdory různým rozdílům v systému národních 

účtů.  V současných statistikách ČSÚ můžeme taktéž nalézt starší členění sektoru služeb, 

které bylo rozšířené na pět subsektorů o peněžnictví a pojišťovnictví, ostatní tržní služby a 

ostatní netržní služby. Ostatní tržní služby zahrnují např. poradenské, právnické či reklamní 

služby. Do ostatních netržních služeb zahrnujeme především školství, kulturu nebo 

zdravotnictví. 

 

1.2 Strukturální zm ěny 
Strukturální změny provázely vývoj lidské společnosti od nepaměti. V minulosti 

nebyla struktura ekonomiky stejná jako dnes. Hospodářský vývoj by ve své podstatě byl 

neuskutečnitelný bez strukturálních změn. „Strukturální změny jsou průvodním znakem i 

podmínkou dlouhodobého hospodářského růstu, zásadním způsobem ovlivňují růstovou 

dynamiku národní ekonomiky a její udržitelnost díky přesunu výrobních faktorů 

k produktivnějším a technologicky vyspělejším aktivitám“ (Kadeřábková, 2002, str. 257).  

 

Při strukturální změně dochází k proměně určitého dílčího celku hospodářství, který se 

ukazuje být v nějakém směru disfunkční. Tato disfunkčnost může být způsobena mnoha 

faktory. Za nejvýraznější faktor bych považoval technologickou zaostalost. Strukturální 

změna jednoho dílčího celku může  zcela ovlivnit jiný dílčí celek. Strukturální změny mají 

dlouhodobý charakter, ovšem najdou se i případy např. v tranzitivních ekonomikách, kdy za 

poměrně krátkou dobu dochází k výrazným strukturálním změnám. Alokace zdrojů, 

prostředků a investic výrazně determinuje strukturu ekonomiky. 

 

Od období neolitu do počátku 19. století byla struktura ekonomiky víceméně 

jednostranně zaměřená. V průběhu 19. století dochází k výrazným vnitřním změnám 

sektorové struktury ekonomik. Mění se struktura produkce a zaměstnanosti. Dominantní 

primární sektor ustoupil, jeho místo nahradil sektor sekundární, který se začal nejvýrazněji 

                                                 
7 Americký ekonom. Nositel Nobelovy ceny za rok 1971 za empiricky podloženou interpretaci ekonomického 
růstu. 
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podílet na tvorbě hrubého domácího produktu. Tato změna odrážela první vlnu 

industrializace,8 která byla zapříčiněna důmyslným využitím vodní páry v parním stroji. 

Neolitická revoluce proměnila lovce v zemědělce, zato průmyslová revoluce umožnila 

nahradit práci lidí stroji. Rozmach zaznamenal těžařský, textilní, potravinářský a kožedělný 

průmysl. Státy, jež prošly touto změnou ekonomické struktury, zaznamenaly výrazný 

ekonomický růst.  

 

1.2.1 Klasická cesta a strukturální zkratka 
V ekonomice jednadvacátého století převládá terciární sektor. Pokud seřadíme 

jednotlivá odvětví podle jejich váhy v hospodářství, získáme různé hospodářské struktury. 

Celkem rozeznáváme šest různých hospodářských struktur a každá má jinou vypovídací 

schopnost o vyspělosti ekonomiky. Tradiční strukturou je ASI, při níž má v hospodářství 

největší váhu zemědělství, následují jej služby a až na posledním místě je průmysl.Vyspělé 

ekonomiky charakterizuje struktura SIA, kde v hospodářství převládají služby, na druhém 

místě je průmysl a na zemědělství připadá jen minimální podíl. Od tradiční struktury 

k moderní vedou dvě rozdílné cesty. První se nazývá klasická cesta a druhá strukturální 

zkratka. Charakteristickým rysem pro obě dvě cesty je snižování podílu zemědělství a 

zvyšování podílu služeb. 

 

Klasickou cestu rozvoje zachycuje následující graf. V první fázi dochází k rozvoji 

průmyslu, který posiluje na úkor služeb a později i zemědělství. Dále roste významně podíl 

služeb, které postupně předstihnou zemědělství a nakonec předčí i průmysl. Výsledkem je 

struktura SIA. Tímto vývojem prošla Francie, Velká Británie nebo Německo. 

 

                                                 
8 Industrializace: pozvolný, pomalý proces, který zasáhl pouze určitá odvětví a určité výrobní postupy. 
Synonymem ke slovu industrializace je průmyslová revoluce. 
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Graf 1.1 Klasická cesta 

 
Zdroj: Žídek, 2004 

 

Strukturální zkratka je druhou možností, jak dospět k moderní struktuře SIA. Touto 

cestou prošly země jako Spojené státy americké, Japonsko, Kanada, Austrálie, ale taktéž řada 

rozvojových zemí. Tradiční struktura ASI je nahrazena strukturou SAI, za kterou již následuje 

moderní struktura SIA9. 

 

Graf 1.2 Strukturální zkratka 

 
Zdroj: Žídek, 2004 

 

V dlouhodobém horizontu probíhají strukturální změny ve vyspělých tržních 

ekonomikách směrem k vzrůstajícímu podílu služeb na HDP. Tato skutečnost se nutně projeví 

i v podílu jednotlivých sektorů na zaměstnanosti, jak lze vyčíst z následujícího grafu. 

 

                                                 
9 Je třeba zdůraznit, že samotné dosažení moderní struktury SIA , není dostatečným důkazem o rozvinutosti 
země, poněvadž poměry mohou být např. S – 40, I – 35, A – 25. Velikost podílu zemědělství dokládá, že se 
nejedná o rozvinutou zemi. 
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Graf 1.3 Podíl sektorů na zaměstnanosti v zemích OECD v % 

 
Zdroj: NEWTON, 2002 

 

1.2.2 Faktory strukturálních zm ěn 
Strukturální změny mohou přicházet z vnitřního, domácího prostředí ekonomiky 

anebo z vnějšího, zahraničního prostředí.Impulsy z vnějšího prostředí výrazně ovlivnily 

ekonomiku dvacátého století. Hlavní zásluhu na tomto faktu měly neočekávané šoky.10 Jako 

nadnárodní podnět strukturálních změn působí taktéž náhlé a dlouhodobé změny kurzu 

světových měn (např. změna dolaru). Podněty z vnitřního prostředí ke strukturálním změnám 

mohou přicházet jak ze strany nabídky, tak ze strany poptávky.  

 

Nyní popíši situaci, kdy dochází ke strukturálním změnám na straně poptávky. 

Poptávka široké veřejnosti se zmenší, pokud dojde ke snížení disponibilního důchodu 

veřejnosti. Podobný efekt můžeme pozorovat při změně cenových relací nabízených statků a 

služeb. V těchto případech dozajista dojde k omezení spotřeby anebo ke změně preferencí ve 

                                                 
10 Např. ropné šoky v letech 1973-1974 a 1979-1980. Ropné šoky způsobila snížená nabídka této komodity a 
následný prudký nárůst cen na světových trzích. Příčinou rozhodnutí snížení nabídky arabských vývozců ropy 
(OPEC) v roce 1973 byla podpora Izraele ze strany USA v arabsko-izraelské válce. Za příčiny v roce 1979 je 
považována islámská revoluce v Íránu a jeho nepřátelská politika vůči USA. Vysoké ceny ropy podpořily 
myšlenku o vyčerpatelnosti zdrojů. Vyspělé státy zareagovaly  na ropné šoky přeorientováním na efektivnější 
způsoby výroby, zaváděly úsporná opatření a snížily spotřebu ropy.   
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spotřebě. Ke změně poptávky rovněž dochází v situacích, kdy se významně mění věková 

struktura obyvatelstva. 

 

Na straně nabídky se za nejdůležitější faktory, jež způsobují strukturální změny, 

považuje vědeckotechnologický pokrok, inovace, konkurence, změna relativních cen 

výrobních faktorů a v neposlední řadě také skladba obyvatelstva, která se s postupem času 

projeví jako změna nabídky pracovních sil.  

 

Specifickou skupinu faktorů strukturálních změn představují záměrné zásahy státu 

prostřednictvím jeho hospodářské politiky. Jedná se o daňové úlevy či subvence pro určité 

odvětví nebo skupinu podniků. Patří sem i opatření z oblasti vnější hospodářské politiky jako 

různé sazby cel, limitů množství dovozu a vývozu. Dále zde zařadíme dopady z realizované 

politiky sociální, ekologické a ochrany hospodářské soutěže. Tyto dopady jsou spíše 

nezamýšlené a mnohdy jen velice obtížně měřitelné, ovšem do úplného výčtu faktorů 

strukturálních změn patří.  

 

„Faktory strukturálních změn v souvislosti s postupující globalizací stále častěji 

nabývají nadnárodní charakter. Jsou to především strukturální změny, které odrážejí změny 

v mezinárodní dělbě práce. Tato skutečnost se výrazně projevuje především u 

zpracovatelského průmyslu, kdy dochází u vyspělých zemí k procesu dezindustrializace, u 

méně rozvinutých zemí k procesu industrializace a v tranzitivních zemích k procesu 

restrukturalizace“ (Kliková, Kotlán, 2006, str. 208).  

 

Specifickou situací, jenž vede ke strukturálním změnám, byla podle Tomáše Palety 

(2006) transformace ekonomik střední a východní Evropy a s ní spojené ekonomické a 

společenské změny. Kdysi uzavřené ekonomiky se otevřely okolnímu světu. Do těchto zemí 

začaly proudit nové technologie, proběhla v nich privatizace a demonopolizace hospodářství, 

což způsobilo výrazné strukturální změny, které se co do intenzity nedají srovnávat se 

změnami probíhajícími v západní Evropě. Rychlost a intenzita strukturálních změn přinesly 

na jedné straně negativní dopady v podobě strukturální nezaměstnanosti a zániku tradičních 

průmyslových center, tak na straně druhé příliv nejmodernějších technologií. Strukturální 

změny v transformujících se ekonomikách zajistily dlouhodobý a stabilní hospodářský růst. 
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Všechny nastíněné případy vytvářejí v tržním hospodářství tlaky na změny. Podnikům, 

sektorům, odvětvím nezbývá nic jiného než se přizpůsobit těmto skutečnostem. Neustále musí 

reagovat a přizpůsobovat svou nabídku, její strukturu a objem tržním signálům.  

 

1.3 Strukturální politika 
Kdybychom hledali základní politiky, prostřednictvím kterých stát ovlivňuje strukturu 

ekonomiku vlastní země, patřila by zde právě strukturální politika. Strukturu ekonomiky 

ovlivní po kratší či delší době každá používaná hospodářská politika, ovšem většinou se jedná 

jen o doprovodný a nezamýšlený jev. Pokud je ovlivňování cílené, objevuje se v kombinaci se 

snahou o stabilizaci ekonomiky nebo v souvislosti se snahou o podporu a usměrnění 

ekonomického růstu. 

 

Podle Klikové a Kotlána (2006, str. 210) „Strukturální politika usiluje o změnu či 

udržení stávající struktury ekonomických aktivit; přitom si klade za úkol vytvářet takové 

ekonomické podmínky, při nichž náklady spojené s nezbytnými strukturálními přesuny budou 

co nejnižší. Proto strukturální politiku definujeme jako souhrn hospodářsko-politických 

nástrojů a opatření, která diferencovaně ovlivňují chování jednotlivých ekonomických 

subjektů, případně sektorů.“   

 

Ke strukturální změně může dojít při změně poptávky, jak bylo uvedeno výše. Jakmile 

takový pokles poptávky zaznamená odvětví, které má značnou váhu v ekonomice a které 

v určitém regionu zaměstnává značnou část jeho obyvatelstva, dochází ke strukturální krizi, 

jejíž následky se snaží mírnit strukturální politika.  

 

Každá ekonomika obsahuje odvětví v nejrůznějších fázích svého životního cyklu. 

Jednotlivá odvětví ovšem nejsou v ekonomice rovnoměrně rozmístněna a uvnitř ekonomiky 

existují regiony, kde jsou ve větší míře koncentrována odvětví v podobné fázi svého vývoje. 

Existují tedy průmyslové oblasti založené na těžbě uhlí, metalurgii nebo těžkém průmyslu, 

kde se nachází odvětví na konci svého životního cyklu. V tomto regionu musí dojít 

k přeorientování na jinou výrobu, což je spojeno s vysokými transformačními náklady. Je 

potřeba najít pro stávající propuštěné pracovníky nové pracovní příležitosti, provést 

rekvalifikaci mnoha zaměstnanců. Jedná se o dlouhodobý problém, který přerostl 

v strukturální krizi.  
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Technologický rozvoj způsobil, že se tradiční odvětví dané země  po určité době 

dostávají do útlumu a jejich místo nahrazují mladá dynamická odvětví. Tuto skutečnost 

ilustruje následující graf: 

 

Graf 1.4 Životní cyklus odvětví 

 
Zdroj: Němcová, Žák, 1997 

 

Odvětví od bodu 0 do bodu t1  jsou odvětví rozvíjející se, mladá, perspektivní a pro 

kapitál atraktivní, např. informační technologie. V čase t1 a t2 se nachází zralá odvětví na 

vrcholu svého životního cyklu, která mají největší podíl na HDP daného státu. Typickým 

příkladem pro Českou republiku může být automobilový průmysl. Za zenitem se nachází 

odvětví, jež mají svůj ukazatel za bodem t2 a dále. Tato odvětví se nacházejí v poslední fázi 

svého životního cyklu. Nacházejí se v útlumu a postupně zanikají. Většinou prožívají 

hlubokou a dlouhodobou krizi. Učebnicovým příkladem  je současný stav textilního, 

hutnického a sklářského průmyslu. 

 

Existují dva vyhraněné pohledy na potřebu strukturální politiky. Oba se opírají o 

protichůdné názory na úlohu státu a efektivitu trhu. Ekonomové pravicového spektra obhajují 

filozofii laissez-faire11 a střetávají se s na názory intervencionistů.12 Jinými slovy řečeno jde o 

to, jestli je strukturální politika potřebná či nikoliv. Jestli se vzniklé problémy (postupem času 

                                                 
11„Laissez-faire (Nechte nás být). Názor podle něhož by stát měl co nejméně zasahovat do hospodářství a 
ponechat hospodářská rozhodnutí tržnímu procesu“ (Samuelson, Nordhaus, 2007, str. 739.)  
12 Intervencionisté obhajují zasahování státu do tržního systému. 
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přerostlé v krize) vyřeší samy, nebo jestli je potřeba zakročení státu do tržního mechanismu. 

Jestli je potřeba ovlivňovat strukturu ekonomiky, nebo jen nastavit pravidla hry a dohlížet na 

jejich dodržování. 

 

Podle liberalistické skupiny jen tržní mechanismus dokáže vše optimálně alokovat. 

Tento názor je obhajován tvrzením o soukromém podnikateli, který nejlépe zná své okolí, je 

schopen bleskurychlého flexibilního chování, optimálně rozhoduje o velikosti nabídky, 

poněvadž si opatřil přesné informace, jež poskytuje trh. Proto bude alokace zdrojů probíhat 

právě na této nejnižší možné úrovni. Hospodářská politika omezí zásahy státu do struktury 

ekonomiky, nebude vytvářet žádné bariéry či nařízení, naopak se bude snažit vytvořit zcela 

rovné podmínky pro všechny subjekty v ekonomice. Trh vyřeší vzniklé deformace efektivně. 

Liberalisté vytýkají intervencionistům skutečnost, že v praxi má strukturální politika mnohdy 

podobu politiky podpory poražených – podporuje nekonkurenceschopné odvětví, místo aby 

uvolnila zdroje perspektivnějšímu. V tomto případě strukturální politika ztrácí svoji 

efektivitu, protože výsledek neodpovídá tomu, co bylo zamýšleno. 

 

Odpůrci liberalistické Smithovy teorie o neviditelné ruce trhu zastávají názor, že stát 

by měl alokaci zdrojů v ekonomice ovlivňovat. Podle Jurečky a Jánošíkové (2005) 

Intervencionisté nepředpokládají pružnost cen a z toho plyne neschopnost samoregulace 

ekonomiky. Proto intervencionisté dospěli k nutnosti vládní intervence do hospodářství. Tento 

zásah doplňuje selhávající tržní regulační mechanismus.  

 

Informace poskytnuté trhem nejsou podle intervencionistů nejkvalitnější. Kritéria 

rozhodování podnikatelů mohou být v rozporu se zájmem společnosti. Rozhodování 

podnikatelů neobsahuje neekonomická kritéria a může být zcela neefektivní. Trh není vždy 

schopen fungovat dostatečně spolehlivě, proto některá rozhodnutí není možné nechat jen na 

podnikatelích. Rozvoj ekonomiky je možné urychlit pomocí zásahů státu do struktury 

ekonomiky. Tímto způsobem lze podle intervencionistů i výrazně stabilizovat strukturu 

ekonomiky. 

 

V praxi se nesetkáme s takto čistě vyhraněnými postoji tvůrců hospodářské politiky. 

Vyspělé země shledaly výhody jak v liberalistickém přístupu, tak i v intervencionsimu, proto 

vytvořily přístupy k tvorbě hospodářské politiky jenž kombinují tyto dva směry. Samotná 

podstata strukturální politiky je intervencionistická.   
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V předchozích odstavcích bylo naznačeno, že provádění strukturální politiky je 

kontroverzním tématem. Spory okolo strukturální politiky se vedou jak v teoretických 

diskuzích, tak v praktické hospodářské politice. Se strukturální politikou se pojí i jisté 

problémy. K nejvýznamnějším problémům ambiciózně pojaté hospodářské politiky patří 

například aktivizace všelijakých zájmových skupin. Podniky postižené strukturální krizí se 

snaží lobovat o nutnosti státní intervence právě v odvětví, ve kterém realizují svoji činnost.  

Státní pomoc strukturálně postiženým podnikům nemůže být neomezená, z čehož logicky 

vyplývá výhoda pro podniky, jenž mají na trhu dominantní postavení, protože jejich lobování 

bude mít vyšší váhu než lobování malých podniků. Důležitou roli zde jistě hrajíc i konexe 

manažerů na členy vlády. Nečestné lobování se může lehce zvrtnout v boj jednotlivých 

zájmových skupin. V takové ekonomice už není nejdůležitější přizpůsobit se měnícím se 

podmínkám, ale schopnost vyvíjet účinný nátlak na nositele hospodářské politiky. V dlouhém 

období toto nepříznivé prostředí způsobuje růst korupce a prorůstání zájmových skupin do 

politiky. 

 

Mezi nástroje, jimiž  strukturální politika ovlivňuje chování jednotlivých subjektů, 

odvětví či sektorů, patří zejména: dotace, daňové zvýhodnění, snadnější přístup k úvěrům,  

regulace cen, speciální fondy, licence, vývozní a dovozní kvóty, státní zakázky, ochranná a 

preferenční cla, mimotarifní překážky, vyrovnávací platby, prémie. 

 

K nejrozšířenějším strukturálním politikám patří politika zaměřená na podporu 

podnikání v zemědělství. Potřeba dosažení soběstačnosti v produkci základních potravin, 

ochrana malých prvovýrobců před zpracovatelskými firmami, vyrovnávání rozdílů mezi 

městem a venkovem, nutnost stabilizace cen zemědělských výrobků, snaha o udržení 

kulturního rázu krajiny zajišťují zemědělské politice velmi silné postavení v rámci 

strukturální politiky státu. 

 

Dalším typem strukturální politiky je politika zaměřená na průmysl. Průmyslová 

politika v rozvojových zemích se značně liší od průmyslové politiky vyspělých zemí. 

V případě rozvojových zemí je průmyslová politika zaměřena na změnu hospodářské 

struktury od zemědělství směrem k průmyslu, jinými slovy řečeno snaží se o industrializaci 

země. V případě vyspělých zemí nabývá průmyslová politika podobu deceleračního typu, což 

znamená, že se snaží mírnit dopady strukturálních změn. 
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Dále se strukturální politika angažuje v podpoře malého a středního podnikání (kde 

chce vytvořit příznivé klima pro zakládání, fungování a rozvoj malých a středních podniků) a 

snaží se o přiblížení ekonomické vyspělosti regionů.  
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2 Vývoj terciárního sektoru v České republice 
Historicky nastíněný vývoj služeb před rokem 1993 mi poslouží jako skokanský 

můstek pro odraz k logickému popisu expanze služeb v 90. letech 20. století a na počátku 

století současného.Vývoj terciárního sektoru ve východní Evropě je odlišný od vývoje služeb 

v západní Evropě. Onen vývoj je důsledkem procesu daleko obšírnějšího. Raketová expanze 

terciárního sektoru je následkem ekonomické transformace devadesátých let. Nelze tedy 

opominout popis ekonomické transformace a událostí s ní spojených, neboť právě postup a 

rychlost provedení transformace do jisté míry předurčil postavení terciárního sektoru 

v národním hospodářství. Růst terciárního sektoru není možné centrálně naplánovat, 

poněvadž pro jeho expanzi je potřeba vhodných ekonomických, strukturálních a 

institucionálních podmínek, které ekonomická transformace dělala a dělá. O expanzi služeb se 

významně zasloužila privatizace respektive malá privatizace, jejíž průběh bude popsán 

v závěru kapitoly. Na konci rovněž popíši vznik bankovního sektoru, nepostradatelného 

institutu v tržní ekonomice. Cílem druhé kapitoly bude popsat skutečnosti, které mohly 

ovlivnit a které přímo ovlivnily historii vývoje terciárního sektoru. 

 

2.1 Centráln ě plánovaná ekonomika 
Centrálně plánovaná ekonomika je řízená centrem. Veškerá výroba je dopředu 

stanovena v závazných plánech, které se snaží odpovědět na otázky, před kterými stojí každá 

ekonomika: co, jak a pro koho vyrábět. Takto deterministicky určená ekonomika by ovšem 

podle některých autorů (například Mlčoch, 1990) nemohla existovat, protože žádný plánovací 

systém není schopen uspokojit potřeby moderního národního hospodářství, které se mění 

každý den. Zmíněný autor tudíž vidí socialistickou ekonomiku jako specificky pokřivenou 

formu tržní ekonomiky. Podstatou centrálně plánované ekonomiky je neexistence trhů a 

tržních cen. Informační, alokační a motivační funkci plnily úředně stanovené ceny státní 

byrokracií. Fixní ceny ovšem nedokázaly pravdivě informovat o spotřebitelských preferencích 

a vzácnosti ekonomických zdrojů. Z tohoto důvodu muselo docházet k neefektivní alokaci 

práce, kapitálu a přírodních zdrojů.  

 

Odvětvová struktura ekonomiky viděna moderním pohledem ekonomů dělí 

hospodářství do tří základních sektorů. Centrálně plánovaná ekonomika zaměřila svoji 
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pozornost na sektor primární a sekundární.13 Přirozený rozvoj terciárního sektoru byl 

znemožněn potlačením práv na soukromé podnikání. Podnikání se považovalo za buržoazní 

přežitek překonaný vývojem. Soukromé podnikání v moderní společnosti tvoří jeden 

z hlavních pilířů demokratické společnosti. V některých zemích i dnes stát přebírá 

zodpovědnost za některá ekonomická odvětví často z primárního nebo sekundárního sektoru, 

jako je těžba a dobývání nerostných surovin či výroba a rozvod elektřiny, která jsou podle něj 

strategická a významná,  a například si ponechává majoritní podíl v podnicích zabývajících se 

touto činností (často jsou zmíněné podniky přirozené monopoly14). Do jaké míry je daný 

názor strategický či intervencionistický se můžeme jen dohadovat, ale důležitý je fakt, že stát 

se angažuje jen tam, kde to je účelné nebo výhodné. Zákonem zakázané soukromé podnikání 

postihlo v ČSSR nejvíce terciární sektor, který po roce 1989 začíná expandovat ve všech 

zemích bývalého SSSR a jeho přidružených satelitů. Znemožněním přirozeného vývoje 

terciárního sektoru odvětvová struktura hospodářství ČSSR  připomínala odvětvovou 

strukturu industriální Anglie poloviny osmnáctého století, kde majoritní podíl zaujímal 

průmysl a na služby připadl podíl daleko menší.15 „Struktura produkce se začínala přibližovat 

struktuře výroby ekonomických kolonií s jednoduchou  energeticky náročnou  a ekologicky 

škodlivou produkcí, s nevýhodnými parametry, nízkou mírou zisku a úrovní mezd“ (Bohatá a 

kol., 1994, str. 9). 

 

Podnikatelská činnost byla zakázána a tento zákaz byl dále umocněn neexistencí 

soukromého vlastnictví. Státní forma vlastnictví byla zpravidla doplněna družstevní formou 

vlastnictví, která se fakticky dostala do podřízenosti státní formě prostřednictvím začlenění do 

mechanismu centrálního závazného plánování. Soukromé vlastnictví bylo zcela okrajovou 

formou držení majetku. Domnívám se, že v klasické struktuře ekonomiky ASI, jež 

dominovala hospodářství po staletí, právě soukromé vlastnictví a možnost s ním legálně 

nakládat zajistilo sektoru služeb významnějšího postavení. 

 

Československo bylo od ledna roku 1948 členem Rady vzájemné hospodářské pomoci 

(RVHP), což byla organizace usilující o vzájemnou spolupráci a o výměnu zboží 

socialistických zemí. Zahraniční obchod, stejně jako ostatní části ekonomiky, podléhal 

centrálnímu řízení.  Podniky nemohly obchodovat se zahraničím, pokud nespadaly pod tzv. 

                                                 
13 V případě ČSSR můžeme hovořit dokonce o „přeprůmyslnění“ neboli nadměrné industrializaci.  
14 Takový podnik, který tržní poptávku dokáže uspokojovat s nižšími náklady, než kdyby v odvětví působilo více 
firem. Přirozený monopol vzniká svévolným působením tržních sil. 
15 Viz graf klasická cesta. 
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podniky zahraničního obchodu, jež měly monopol na tuto činnost. Zahraniční obchod ČSSR 

byl orientován ze 70% na trhy RVHP. Důvodem takto jednostranně orientovaného 

zahraničního obchodu ČSSR byla neschopnost produkce kvalitních výrobků a služeb, jež by 

byly schopné obstát v tvrdé konkurenci kvalitních výrobků na vyspělých kapitalistických 

trzích. Na západ se proto vyplatilo vyvážet jen výrobky s nižší přidanou hodnou a suroviny. 

Neschopnost centrálně plánovaných ekonomik prosadit se se svými výrobky na 

kapitalistických trzích vedla pravděpodobně k postupnému prohlubování hospodářské 

integrace v rámci společného trhu RVHP. Rozvoj terciárního sektoru byl tudíž znemožněn i 

vývozem výrobků a služeb za hranice. Zahraniční investice v zemi byly zcela minimální. 

 

Centrum nemohlo znát výrobní možnosti všech podniků v zemi, proto bylo nuceno 

s podniky vyjednávat o podnikových výstupech a vstupech. Podniky nepůsobící v zdravém 

konkurenčním prostředí ztrácejí motivaci k šetrnému zacházení se zdroji a k maximalizaci 

výstupů. Extrémní demotivace se projevovala právě v socialistických podnicích. Holman toto 

chování označil za perverzní: „Zatímco kapitalistická firma je motivována minimalizovat 

vstupy a maximalizovat výstupy, byl socialistický podnik v procesu vyjednávání o plánu 

motivován k pravému opaku – chtěl maximalizovat vstupy a minimalizovat své výstupy. To mu 

umožnilo pohodlný život“  (Holman, R. 2000, str. 13). 

 

Socialistické ekonomiky prožívaly po druhé světové válce silný ekonomický růst, 

srovnatelný se zeměmi západní Evropy. Potíž byla v tom, že tento růst byl do značné míry 

extenzivní, založený na vysoké míře kapitálových investic a na zuřivé exploataci přírodních 

zdrojů. Ekonomická struktura hospodářství byla pokřivena, poněvadž komunisté se 

domnívali, že jedině výroba přináší hodnotu, což definovalo jejich postoj k preferenci 

sekundárního sektoru. Marxističtí ekonomové vnímali terciární sektor jako neproduktivní, a 

proto ho dlouhodobě vědomě zanedbávali.16 V ČSSR v roce 1980 byl podíl služeb na HDP 

30% (v Rakousku 56%), zatímco podíl průmyslu na HDP byl v ČSSR 63% (v Rakousku 

40%). Problémem byla i vnitřní struktura průmyslu, jež byla z politických, ideologických a 

velmocenských důvodů přizpůsobena těžkému a vojenskému průmyslu. ČSSR neměla pro 

takto zaměřenou výrobu vhodnou surovinovou základnu. Extenzivní ekonomický a růst a 

                                                 
16 Potlačení sektoru služeb došlo v ČSSR tak daleko, že jeho velikost ve srovnání s evropskými satelity SSSR 
před transformací hospodářství patřila v rámci odvětvové struktury k jedné z nejmenších. 
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vysoká energetická náročnost průmyslové výroby17 vedla v ČSSR ke značnému znečištění 

ovzduší a k devastaci životního prostředí. 

 

Centralizaci  pochopitelně podléhala i bankovní soustava, která tvoří páteř moderních 

ekonomik a která zaujímá významnou pozici v sektoru služeb. Centrum vůbec nestálo o 

služby, jako jsou bankovnictví, pojišťovnictví či finanční poradenství. Nutno podotknout, že 

kořeny našeho bankovnictví a pojišťovnictví lze spatřit už v počátcích formování první 

československé ekonomiky, kdy první československý ministr financí Alois Rašín poukazoval 

na potřebu vybudování zdravé a konkurenceschopné bankovní soustavy. Jeho požadavek 

ovšem v pozdější ČSSR vyslyšen nebyl. Socialistická centrální banka se vyznačovala 

vysokou mírou závislosti na vládě; jako příklad jsem vybral tvrzení ekonoma Vita Tanziho 

(1995), který píše o prolínání monetární a fiskální politiky a zdůrazňuje fakt, že když centrální 

banka poskytuje půjčku opakovaně ztrátovému podniku, plní v podstatě i fiskální roli. 

Podniky v centrálně plánované ekonomice měly automaticky nárok na úvěr, z čehož 

vyplývala následná neefektivní alokace zdrojů. Na druhou stranu úvěry občanům byly 

poskytovány jen zřídka. Situace v bankovním sektoru přispívala k malému objemu úspor, jenž 

se následně projevil v nedostatku kapitálu.  

 

Problémy před transformací ekonomiky ČSSR byly rozsáhlé: hospodářství, jež 

neflexibilně reagovalo na poptávku, špatná motivace ekonomických subjektů, zkreslené 

arbitrárně stanovené ceny, jednostranně orientovaný zahraniční obchod, nesamostatný 

bankovní sektor, pokřivená struktura hospodářství. Existují ale i kladné rysy stavu ekonomiky 

napomáhající urychlení transformace ekonomiky, například vhodná geografická poloha 

země,18 úroveň lidského kapitálu, zejména v technické oblasti, nízký počet obyvatel žijících 

pod hranicí chudoby nebo  relativně stabilní makroekonomická oblast (nízká  stabilní inflace, 

nízký hrubý zahraniční dluh a vyrovnaná platební bilance). 

 

2.2 Terciární sektor v první polovin ě období transformace  
Transformace ekonomiky v nedávné československé historii znamenala přechod od 

centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní. Termín transformace se ve střední a 

východní Evropě  užívá k charakterizování změny celého systému fungování společnosti. 

                                                 
17 V porovnání se zeměmi západní Evropy byla spotřeba prvotních energetických zdrojů o 40% vyšší. 
18 Pozitivní pro vývoj zahraničního obchodu je dlouhá hranice s Rakouskem a Německem a vhodná geografická 
poloha ve středu Evropy.  
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Václav Klaus dělí transformaci na revoluční a evoluční (Žídek, 2006). Za revoluční složku 

transformace označil události z první poloviny devadesátých let.19 Tato část transformace byla 

dle Klause víceméně ukončena narozdíl od transformace evoluční, která stále trvá. Jako důkaz 

Klaus ukazuje probíhající strukturální změny nebo usazující se institucionální rámec. 

Evoluční složka neslibuje žádný revoluční skok. Stručně řečeno transformace znamenala 

přiblížení československé ekonomiky tržním ekonomikám vyspělých zemí. Zde ale 

reformátoři naráželi na problém, začali řešit spor o cílové formě transformace. Spor 

vykrystalizoval ve tři hlavní názorové proudy. 

 

Klaus, Dlouhý, Zielenec si představovali liberální hospodářství s co nejmenším státem 

(Žídek, 2006). Sociálně tržní hospodářství obhajovali Zeman, Komárek či Klacek. O tzv. třetí 

cestu20 usiloval např. Pick. Názorové proudy si nekladly za prioritní cíl vytvořit určitý typ 

odvětvové struktury. V liberálním a sociálně tržním hospodářství služby zaujímají významný 

podíl, rozdíl je však v tom, kým a v jaké míře jsou zajišťovány. Sociálně tržní stát si na svá 

bedra klade povinnost zajišťovat některé služby, které naopak liberální stát přenechává plně 

soukromému sektoru. Domnívám se, že rozvoj terciárního sektoru by zajistila i třetí cesta, 

ovšem podíl daného sektoru na HDP by se nezvýšil nijak dramaticky. K tomuto názoru mě 

přiměl fakt o Čínské lidové republice, která v devadesátých letech minulého století provedla 

určité ekonomické reformy, jež se svým obsahem podobají myšlence třetí cesty. I přes silný 

hospodářský růst Číny v posledních letech se od ekonomických reforem z devadesátých let 

zvedl podíl terciárního sektoru Číny z 34,3% v roce 1992 na 40,7% v roce 2004. Kdyby se 

Čína stala plnohodnotnou tržní ekonomikou, byl by podíl služeb na HDP výrazně vyšší. 

 

Přechod od ekonomiky direktivně řízené centrem k ekonomice, kde podmínky určuje 

tržní mechanismus, proběhl ve dvou fázích. První byla liberalizace trhů a stabilizace, po ní 

následovala fáze druhá, jíž se stala privatizace a restrukturalizace. 

 

2.2.1 Šoková terapie a gradualismus 
Ačkoliv Klaus označil úvahy o šokové terapii a gradualismu jako neplodné a 

zpolitizované (Žídek, 2006), připadá mi vhodné na tomto místě objasnit význam zmíněných 

                                                 
19 Revoluční složka zahrnovala podle Klause systémovou liberalizaci, deregulaci cen a zahraničního obchodu a 
vnitřní směnitelnost koruny. 
20 Charakteristika třetí cesty: zlepšení fungování centrálně plánované ekonomiky, vytvoření konkurence mezi 
podniky a zastavení financování ztrátových podniků. 
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pojmů. Zastánci šokové terapie předpokládali rychlé provedení základních reforem jako 

liberalizaci trhů, deregulaci cen, mezd a otevření domácích trhů zahraniční konkurenci spolu s 

tvrdými stabilizačními opatřeními hospodářské politiky, ve snaze zabránit vysoké inflaci a 

rozvrácení platební bilance. Stát při tom měl systematicky ustupovat z participace na 

ekonomice. Takové razantní opatření provedené v krátkém časovém rozmezí naordinovali 

šokoví terapisté transformující se ekonomice. Podniky nebyly schopny flexibilně zareagovat a 

přizpůsobit se, což mělo za následek nevyhnutelný hospodářský pokles, se kterým, nutno 

podotknout, šokoví terapisté dopředu počítali. Čelním představitelem šokových terapistů byl 

americký ekonom Jeffry Sachs, který trefně poukázal na fakt, že lidé po revoluci jsou nadšení 

a ochotni nést náklady transformace v podobě „utáhnutí opasků“. Polský politik a ekonom 

Lech Balzerowicz použil v souvislosti s rychlostí reformy pojmu politický kapitál, který 

umožňuje politikům těsně po revoluci činit nepopulární rozhodnutí a velké systémové změny, 

aniž by ztratili důvěru obyvatelstva. Rychlost byla tudíž pro šokové terapisty zásadní, 

poněvadž při pomalém postupu hrozila ztráta politického kapitálu a neuskutečnění 

transformačních změn.  

 

Zastánci gradualismu nebyli ochotni nést transformační náklady a domnívali se, že je 

možné náklady transformace rozpustit v čase, pokud jednotlivé kroky budou provedeny 

pomaleji. Chtěli prosadit zejména pomalejší liberalizaci zahraničního obchodu, cen a 

postupnou privatizaci. 

 

V Československu byly příznivé podmínky pro šokovou terapii. Politikové měli 

obrovský politický kapitál, poněvadž většina obyvatelstva na konci osmdesátých let vnímala 

socialistický stát značně negativně. Obyvatelstvo bylo ochotno přijmout nevyhnutelný 

hospodářský pokles, hluboké strukturální změny a restrukturalizaci podnikové sféry bez 

výrazných protestů. Šokoví terapisté chtěli mít pojistku v rychlých a radikálních 

transformačních opatřeních proti případnému návratu starého režimu a záruku, že 

transformace bude procesem nenávratným. Šokoví terapisté měli svoji vizi, jakým způsobem 

lze dospět k demokratickému státu a zprostředkovaně se tato vize odráží v dnešní odvětvové 

struktuře ekonomiky. 
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2.2.2 Strukturální politika, liberalizace a stabili zace 
Vláda Československé republiky zvolila liberální cíl transformace. Tohoto cíle mělo 

být dosaženo rychlou a přímou cestou v podobě šokové terapie. V první fázi transformace 

musela polistopadová vláda nastolit podmínky pro efektivní  fungování trhu.  Hlavním cílem 

ekonomických  reforem nebylo z prvopočátku zaměření na změnu odvětvové struktury, 

počítalo se, že strukturální změny nastanou hlavně jako důsledek povolení soukromého 

vlastnictví. Některá transformační opatření, jako například zavedení vnitřní konvertibility 

měny,21 však přímo ovlivnila strukturu produkce. V centrálně plánované ekonomice 

nepředstavitelná, zato v tržním hospodářství naprosto nepostradatelná zahraniční konkurence 

s drtivým dopadem dolehla na nepřipravené tuzemské exportéry. „Vystavení domácích 

podniků konkurenci kvalitního zahraničního zboží bylo pro ně velmi nepříjemné, ale vytvořilo 

silné podněty ke zvyšování kvality produkce a k změnám sortimentu, reagujícím na tržní 

poptávku. To byl první impuls pro strukturální změny v ekonomice i pro restrukturalizaci 

podniků “  (Holman, 2000, str. 26). V tomto případě se neprojevuje činnost strukturální 

politiky, nýbrž vedlejší efekty liberalizační politiky. Šoková terapie silně popohnala 

a urychlila strukturální změny, jejichž první vlna proběhla  hned v prvních letech po roce 

1989. Tržní podněty vytvořené šokovou terapií představovaly dostatečně velký impulz 

k nastartování strukturálních změn. Od této doby lze pozorovat velký přesun práce a kapitálu 

do rychle expandujícího sektoru terciárního ze stále více se smršťujícího sektoru 

sekundárního. 

 

Tabulka 2.1 Změna struktury pracovníků v civilním sektoru NH v % 

  1989 1990 1992 2000 2001 

zemědělství 11,6 11,8 8,6 4,6 4,4 

průmysl 46,5 45,4 44,8 40,1 39,9 

služby 42 42,8 46,6 55,3 55,7 

Zdroj: Holub, 2003, str. 25 

 

První fáze transformace byla ukončena v polovině devadesátých let. Charakterizují ji 

dynamické a podstatné změny struktury hospodářství. Dalšími vlivy, jež mění strukturu 

hospodářství, bylo například zrušení cenových subvencí u zemědělských produktů. 

Socialistické zemědělství bylo značně předimenzované. Komunisté se ztotožnili s myšlenkou 

dlouhodobě  nízkých a vyrovnaných cen potravin a tudíž byly ochotni subvencovat nemalými 

                                                 
21 Zrušení devizových regulací v zahraničním obchodě. 
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částkami ceny potravin. Zrušení cenových subvencí sice vedlo ke zdražení potravin, ale taktéž 

k zastavení extenzivního růstu zemědělství a přechodu k intenzivní formě.  

 

Cenové subvence a regulace byly zrušeny i u dalších výrobků. Arbitrárně stanovené 

ceny nevypovídaly nic o skutečné hodnotě výrobků a regulované ceny zase odrazovaly 

podnikatele, poněvadž takto stanovené ceny nemohou odrážet skutečnou poptávku. Zrušení 

cenových subvencí a regulací  významně přispělo k rozvoji soukromého podnikání.  

 

V první fázi se zvýšil podíl služeb na celkovém HDP na úkor průmyslu a zemědělství. 

Terciární sektor za to vděčí jednak proběhlé dezindustrializaci, kdy docházelo k poklesu 

produkce v průmyslu a zemědělství, jednak i rozdělení Československa. Slovensko totiž mělo 

větší podíl zemědělství na HDP a méně průmyslových podniků. Terciární sektor začal 

vytvářet největší produkt a odvětvová struktura se změnila z ISA na moderní strukturu SIA, i 

když za to z části vděčí poklesu produkce v sekundárním a primárním sektoru. 

 

Před nelehkým úkolem stála vláda v momentě, kdy se rozhodla stabilizovat 

ekonomiku. Hlavním cílem v této oblasti bylo udržet přijatelnou a vyrovnanou míru inflace. 

Arbitrárně stanovené ceny byly uvolněny a hledaly svoji skutečnou úroveň metodou pokus – 

omyl. Zaměstnavatelé netušili, kolik mají platit svým zaměstnancům, aby si je udrželi. 

Zděděná plná zaměstnanost přispívala k tlačení mezd směrem vzhůru. Růst mezd v terciárním 

sektoru byl na chvíli přibrzděn politickým nařízením o regulaci růstu mezd. Většina podniků 

byla monopolně orientovaná, což taktéž přispívalo k růstu cen. Ekonomové se obávali, že by 

liberalizace trhů mohla rozpoutat nekontrolovatelný růst cen a mezd.  

 

Damoklův meč visel i nad obchodní bilancí. Lidé byli hladoví po západních dovozech 

kvalitního zboží či materiálu. Případný schodek obchodní bilance by bylo potřeba srazit 

devalvací domácí měny. Když tvůrci hospodářské politiky použijí devalvaci, vystavují tím 

ekonomiku hrozbě následné inflace. Proto bylo nezbytné liberalizaci trhů stabilizovat 

rozpočtovou a měnovou restrikcí, regulací mezd a ukotvením měnového kurzu. Rozpočtová 

restrikce omezila vládní dotace ztrátovým podnikům, měnová restrikce přerušila automatické 

financování podniků státní bankou. Regulace růstu mezd zase byla velmi účinná v boji proti 

inflaci. Ukotvení měnového kurzu devalvované domácí měny na pevnou zahraniční měnu 

mělo za následek podhodnocený, ale lehce udržitelný kurz zabezpečující vyrovnanou platební 

bilanci. 
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2.2.3 Transforma ční recese 
Spor o přístupu ke ztrátě plynoucí z tranformačního procesu formoval dva výše 

zmíněné myšlenkové názory. Ve snaze vyhnout se hospodářskému poklesu volili maďarští 

ekonomové cestu gradualismu. Hospodářský pokles ale nakonec poznamenal všechny 

transformující se země bez rozdílu, zda uplatnily myšlenky gradualismu, nebo šokové terapie. 

V postkomunistických zemích se výrazně propadl jak HDP, tak i průmyslová výroba.  

Ztenčení průmyslové výroby o celých 25% mělo jednoznačně poptávkový charakter. Stabilní 

a nekvalitní výrobky vybírající odbytiště socialistických zemí (RVHP) bylo zrušeno. Nalezení 

nových trhů pro podniky učící se tržním principům bylo obtížné. Malou zahraniční poptávku 

umocnil i pokles domácí poptávky, poněvadž i přes stabilizační opatření vlády došlo 

k cenovému skoku, který nedoprovázel stejný růst nominálních mezd, tudíž kupní síla 

obyvatel poklesla. Restriktivní měnová politika zase zhoršila dostupnost úvěrů a podniky tím 

pádem omezily investiční aktivity.  

 

Ztráta způsobená hospodářským poklesem ve většině zemí překročila jednu desetinu 

HDP. Tuto ztrátu nelze porovnávat se ztrátou v tržně fungující ekonomice, neboť socialistické 

ekonomiky byly permanentně přehřáté a transformační recese jen posunula produkt směrem 

k potenciálním možnostem transformujících se ekonomik.  

 

Socialistická „přezaměstnanost“ začala mizet hlavně v zemědělství a v průmyslu. 

Spolu s ní ale rostla produktivita práce, čímž se podniky stávaly efektivnější. Holman (2000) 

zdůrazňuje, že transformační pokles byl do jisté míry statistickou iluzí. Podniky byly zvyklé 

vždy prodat svou produkci, proto příliš nedbaly na její kvalitu. V tržním hospodářství byly 

podniky nuceny zlepšovat kvalitu svých výrobků  hned od samého počátku transformačního 

procesu. Statistika podle Holmana nedokázala plně podchytit zlepšení kvality výrobků. 

„Další příčinou nespolehlivosti statistik byly rychlé strukturální změny, které vedly k útlumu 

zemědělství a průmyslu a naopak k rychlé expanzi služeb na bázi drobného soukromého 

podnikání. Statistiky opět nedokázaly tento růst spolehlivě zachytit“ (Holman, 2000, str. 40). 

 

Transformační pokles a s ním spojené ztráty firem do jisté míry zmírňovaly tzv. 

„transformační polštáře22“. Jak už bylo zmíněno, i přes stabilizační opatření došlo 

                                                 
22 Pojem transformační polštáře zavedl a definoval Václav Klaus. 
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k cenovému skoku. Spolu s restriktivním opatřením vlády v podobě regulace růstu mezd 

podniky získaly tzv. mzdový transformační polštář, protože nemusely vyplácet mzdy, které by 

kopírovaly růst cenové hladiny, tudíž se jim výrazně zmenšily provozní náklady. Exportéry 

zase mohla těšit devalvace domácí měny a fixní kurz koruny. Devalvovanou měnou 

dosahovali vývozci v zahraničí nižších cen svých výrobků, což jim umožnilo lépe se prosadit 

na nových trzích. Tato výhoda byla označena jako tzv. kurzový transformační polštář. Oba 

transformační polštáře vytvářely podnikům prostor pro přizpůsobení se novému tržnímu 

prostředí a pro strukturální změny. 

 

2.3 Jádro strukturálních zm ěn 
Mnoho ekonomů považuje privatizaci za proces, který stál v pozadí velké části 

ekonomickým dějů v devadesátých letech. Gibarti (2004, str. 9) uvádí: „V roce 1989 mělo 

Československo jeden z nejmenších soukromých sektorů v socialistických zemích 

zaměstnávající jen kolem 1,2% pracovní síly a produkující zanedbatelnou část HDP. Z tohoto 

důvodu je proces privatizace pokládán za nejvýznamnější část procesu transformace.“ 

Reformní komunisté nechtěli slyšet slovo privatizace. Soukromé podnikání na základě 

soukromého vlastnictví povolili jen ve zcela výjimečných případech. Zemědělci mohli 

například prodávat v malém množství přebytky své zemědělské výroby.“Lze bez nadsázky 

říci, že jádrem transformace, tím co transformaci odlišovalo od reforem socialismu, byla 

právě privatizace“ (Holman, 2000, str. 44). Jestliže privatizace je jádrem transformace, potom 

v ní lze bezesporu taktéž spatřit příčinu rozvoje terciárního sektoru.  

 

2.3.1 Privatizace 
Bylo nezbytné, aby se neefektivně alokovaný kapitál a práce přesunuly tam, kde to je 

žádoucí. Tato snaha narážela na dědictví socialismu, jímž bylo státní vlastnictví. Stát nenechá 

svůj ztrátový podnik zkrachovat, nýbrž do něj bude pořád dál a dál investovat peněžní 

prostředky. Privatizace definitivně utnula automatické financování podniků ze státního 

rozpočtu.  

 

Spolu s privatizací započala restrukturalizace podniků. Restrukturalizace podniků 

v západních zemích probíhá samovolně a průběžně v celém životním období podniku. 

V transformující se ekonomice, kde fungovaly mamutí monopolní kolosy vytvořené 

nadměrnou industrializací, bylo nezbytné tyto podniky rozdělit na životaschopné části a 
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uzavřít provozy ostatní, jež neměly naději uspět v tržní konkurenci. Poté následovala 

modernizace produkčních kapacit perspektivních podniků.  

 

Během transformace ekonomiky ekonomové řešili mnoho sporů ohledně jejího 

průběhu, netřeba se tudíž divit, že spory se vedly i o způsobu a provedení privatizace a 

restrukturalizace. Obecně lze konstatovat, že šokoví terapisté vyznávali myšlenku rychlé 

privatizace a úlohu následné restrukturalizace by z větší části nechali na soukromém sektoru. 

Naproti tomu gradualisté požadovali pomalejší a promyšlenější privatizaci s postupnou 

restrukturalizací podniků. Ve skutečnosti restrukturalizace probíhala do značné míry spolu 

s privatizací, neboť podniky nabízené k privatizaci už byly často rozděleny na více částí, což 

bylo pragmatické, protože existovali zájemci ochotni koupit vždy jen část existujícího celku 

obřího podniku. 

 

Šokoví terapisté spatřovali výhodu v rychle provedené privatizaci. Poněvadž byli 

ztotožnění s ideologií laissez-faire, bylo pro ně nepředstavitelné ponechat vedení podniků, byť 

třeba jen pár let, státu. Privatizace nepožadovala okamžité zvýšení efektivnosti podniku, ani 

nesledovala hledisko strategického prodeje vhodným vlastníkům a už vůbec si nekladla za cíl 

zvýšit výnosy do státního rozpočtu. Hlavní vizí bylo podle Palety (2006) vytvoření optimální 

struktury soukromých vlastníků uplatňujících svých vlastnických práv a usilujících o 

restrukturalizaci podniků pro potřeby přežití v konkurenčním prostředí. 

 

Privatizační proces byl centralizovaný a měl tři základní formy: malou privatizaci, 

velkou privatizaci a restituci. Přijetím zákona 541/1990 Sb. byla legálně ošetřena malá 

privatizace, jím vláda podnítila intenzivní strukturální změny. Na počátku roku 1991 bylo 

registrováno zhruba 400 tisíc soukromých subjektů, kdežto v průběhu roku vzrostl počet 

subjektů na více než jeden milion.Velký nárůst v terciárním sektoru tudíž zaznamenal 

maloobchod.  

 

Malá privatizace měla podobu aukcí a byla velkým úspěchem tehdejší vlády. Prodej 

provozoven23 služeb, obchodu a stravování formou aukcí vedl k postupnému vzniku podniků 

zaměřených zejména na služby různého charakteru. Celkový efekt malé privatizace můžeme 

sledovat na prudkém růstu počtu soukromých podnikatelů a podnikatelských jednotek. Nárůst 

                                                 
23 Celkový počet provozoven prodaných v aukcích dosáhl počtu 23000. 
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soukromých podnikatelů podnikajících na základě živnostenského zákona vzrostl mezi lety 

1990 a 1994 o 416,4 tis. Tento trend po roce 1994 ustává v důsledku prvních neúspěchů 

podnikatelů a slučováním provozů. 

 

Po kladně hodnocené malé privatizaci následovala privatizace kupónová,24 

prostřednictvím níž bylo privatizováno značné množství státního majetku. Jednalo se 

především o velké podniky, o které nejevili zájem zahraniční investoři. Co je ale podstatné 

pro moji bakalářskou práci, je fakt, že u mnoha kupónově privatizovaných podniků si stát 

ponechal významné vlastnický podíly, jako například u bank. Nově vznikající bankovní 

sektor tak byl poznamenán velmi zvláštním propletencem vlastnických vztahů, které budou 

popsány později. Další nestandardní metodu navrhl Miloš Zeman, který prosazoval 

privatizační formu tzv. zaměstnaneckých akcií. Tento typ transformace se však potýkal 

s malým zájmem veřejnosti. Celou privatizaci nakonec završila restituce státního majetku. 

 

Privatizace měla zásadní dopad na výkon a konkurenceschopnost podniků. Přínosným 

efektem privatizace byla změna majetkových poměrů. Další pozitivum bylo, že nezatížila 

nové vlastníky privatizačním dluhem a tím umožnila rychlejší restrukturalizaci. Díky 

privatizaci vznikly malé produkční jednotky, jež byly schopny se lépe přizpůsobit tržnímu 

prostředí. Privatizace taktéž zapříčinila vysoký přesun pracovníků do terciárního sektoru. 

Služby v roce 1993 zaměstnávaly 48,6% pracovní síly (v roce 1989 41,3%). Tento zhruba 

sedmiprocentní rozdíl představuje  127 tisíc lidí.  

 

2.3.2 Situace a vývoj v bankovním sektoru 
Bankovní sektor byl pro mladou tržní ekonomiku nepostradatelný. Lidé si chtěli 

ukládat své peníze, podniky zase potřebovaly finance na investice, bylo potřeba vytvořit páteř 

tržního hospodářství – bankovní systém. V žádném případě nebylo možné spoléhat na 

socialistickou bankovní soustavu, které dominovala Státní banka československá, protože její 

funkčnost byla zcela poplatná tehdejší době. Aby vláda zajistila patřičnou konkurenci 

v bankovním sektoru, nastavila záměrně regulace pro vznik bankovních subjektů tak, aby 

byly co nejmenší. Proto v roce 1990 stačilo na založení banky rovných 50 miliónů korun. 

                                                 
24 Kupónová privatizace je nestandartní privatizační metoda, při které občané státu mají možnost levného nákupu 
kupónových knížek s daným počtem kupónů, prostřednictvím kterých lze získat vlastnické podíly v státních 
podnicích, které jsou určené pro kupónovou privatizaci.  
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Postupem času se tyto regulace zpřísňovaly. I přes možnost relativně snadného přístupu 

nových subjektů na bankovní trh v počátečních letech transformace, byl bankovní trh dosti 

jednotvárný s dominantním postavením Státní spořitelny a Komerční banky. Velké naděje 

byly vkládány do zahraničních bank, které měly přinést na náš nově vzniklý trh skutečnou 

konkurenci a zahraniční manažeři zase měli předat tuzemským finančníkům cenné zkušenosti 

o fungování komerčního bankovnictví. Tyto naděje se ukázaly poněkud naivní, jakmile 

zahraniční banky začaly působit na českém trhu, rozhodly se půjčovat jen velkým podnikům 

(významným pro hospodářství), municipalitám, čímž naopak uškodily tuzemským bankám, 

protože jim přebraly nejméně rizikové klienty, u kterých byla zaručena spolehlivost a 

solventnost.  

 

Privatizace podniků v České republice proběhla vcelku rychle (i když některé 

privatizační procesy se protáhly až do jednadvacátého století). Privatizace bank se ovšem 

značně prodloužila. Ve zpětné reflexi privatizace bank ekonomové spatřují problém jak ve 

státním vlastnictví, tak i v úvěrových kanálech, jež státní banky udržovaly za dob socialismu a 

které si uchovaly i v prvních letech transformace. Státní vlastnictví vytvořilo pokřivenou 

strukturu vlastnických vztahů, kdy stát jako veřejný subjekt zprivatizoval například banku, ale 

ponechal si v ní majoritní vlastnický podíl. Tato banka zřídila privatizační fond, který 

následně držel balíky akcií několika podniků, které stát de facto mohl prostřednictvím 

polostátních bank znovu ovlivňovat. Nemluvě o tom, že podniky byly na bankách závislé 

taktéž dlužnicky, protože byly přivyklé na nepřetržité úvěrování. Situace v bankovním 

sektoru začala být značně komplikovaná a ekonomové ji označili za tzv. bankovní 

socialismus. Nabízí se otázka, proč stát neusiloval o rychlou privatizaci, jak tomu bylo 

podniků?  

 

Pomalá privatizace byla záměrně zvolena právě z důvodu závislosti podniků na 

bankách. Stát nechtěl ohrozit privatizaci podniků tím, že by je vědomě uvrhl do finančních 

potíží, které by zcela jistě nastaly, kdyby podnikům byla odepřena možnost úvěrů. Tržně se 

chovající banka neochotně půjčuje podnikům, jež nemají platební historii, jež mají špatné 

hospodářské výsledky či jsou neschopné řádně dostát svým povinnostem. Například Klaus se 

domníval, že by se zprivatizované banky chovaly zcela „netransformačně“ a úvěr by daly jen 

minimu klientům. Bylo tudíž nezbytné odložit privatizaci bank na dobu, až bude většina 

podniků zprivatizována. Takovým způsobem nepostupovala jen Česká republika, nýbrž 

všechny země bývalého SSSR. Politici  mohli vyvíjet tlak na banky, aby pomáhaly probíhající 
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transformaci poskytováním úvěrům podnikům, kterým by žádná západní banka nepůjčila. Na 

druhou stranu nezkušenost podniků vedla k nárůstu úvěrů, které byly utopeny ve ztrátových 

projektech. Bankám narostl objem špatných úvěrů v portfoliích v důsledku delikvence 

vlastních klientů a stát musel tento problém řešit, pokud nechtěl nechat zkolabovat bankovní 

sektor. Zřídil Konsolidační banku za účelem hospodaření se špatnými úvěry komerčních 

bank. Nakonec se podařilo bankovní sektor stabilizovat a zcela zprivatizovat, i když celkové 

náklady byly vysoké.  

 

Rozvoj terciéru je příležitostí pro transformující se republiky, jak se přiblížit 

ekonomické úrovni vyspělých států. Na druhou stranu je třeba zmínit, že pokud vývoj nebude 

doprovázen rostoucí konkurenceschopností průmyslu, může se obrátit uspěchaná expanze 

služeb proti zvyšování ekonomické vyspělosti státu. Exportérům nedělá problém nakoupit 

levné zboží v tuzemsku a exportovat je do zahraničí, kde je následně prodají se ziskem. U 

služeb je ovšem obtížné zajistit jejich vývoz do ciziny, poněvadž velké množství produkce 

služeb patří mezi neobchodovatelné statky. Tato skutečnost mimo jiné způsobuje rozdílnost 

cen služeb v jednotlivých zemích. Českou republiku v první polovině devadesátých let, jako i 

jiné transformující se republiky, postihl deficit obchodní bilance. Rychlý rozvoj služeb zvýšil 

domácí poptávku, která přilákala zahraniční dovozy. Dovozy nebyly kryty zvyšujícím se 

exportem domácích výrobců a nastal deficit obchodní bilance. Ekonomický růst byl tažen 

poptávkou namísto exportně orientovaného ekonomického růstu. 
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3 Analýza vývoje terciárního sektoru v České republice a 
ve vybraných zemích 

It is always difficult to record the history of events that have not yet run their course. 

Events appear different, once they are concluded; different again, while they are still 

developing. 

Gustav Struve 

 

Transformace české ekonomiky ovlivnila celou strukturu národního hospodářství. 

Události s ní spojené byly popsány v předchozí kapitole, což mi nyní umožní v logické 

návaznosti analyzovat, jak se důsledky těchto proběhlých jevů odrazily na genezi tržního 

sektoru služeb. V úvodu třetí kapitoly rozdělím devadesátá léta dvacátého století do tří etap. 

Toto dělení mi poslouží k lepší interpretaci vývoje terciárního sektoru. Dále se zaměřím na 

popis sektorových změn, přičemž jejich vývoj nastíním na vývoji velikosti hrubého domácího 

produktu, změnách hrubé přidané hodnoty25 a zaměstnanosti jednotlivých sektorů.26 

Sektorové změny se dají porovnávat buď mezi sebou navzájem v rámci odvětvového členění, 

anebo mezi různými státy. Sektorové změny tedy budou popisovány na transformujících se 

ekonomikách České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Záměrně zvolím časový úsek 

1990 – 2000, poněvadž v tomto období proběhly nejvýraznější sektorové strukturální změny. 

Následovat bude popis strukturálních změn, jež se odehrály uvnitř terciárního sektoru, 

konkrétně v jeho subsektorech. Jako měřítko pro analýzu si zvolím opět změnu HDP, 

zaměstnanost a vývoj mezd v jednotlivých subsektorech. Zde popíši delší časový úsek, 

protože výrazné subsektorové změny probíhaly nejenom v devadesátých letech, ale jejich 

rozdílnou dynamiku lze vysledovat i v současnosti. 

 

Vývoj terciárního sektoru v devadesátých letech byl umožněn jedinečným souhrnem 

okolností a událostí, které se pravděpodobně více nevyskytnou. Ovšem neměli bychom 

podlehnout mylné představě o tom, že dramatický nárůst podílu sektoru služeb na HDP a 

s tím související proběhlé strukturální změny, nás automaticky zařadily mezi vyspělé moderní 

státy. Česká republika nedosáhla moderní struktury SIA jako západní země postupným 
                                                 
25 Hrubá přidaná hodnota reprezentuje rozdíl mezi produkcí a mezispotřebou, čímž vyjadřuje skutečný příspěvek  
sektorů na HDP. Jinak řečeno hrubá přidaná hodnota je rozdíl mezi HDP a čistými daněmi (daň z produktů 
minus dotace na produkty). 
26 Potřebná data jsem vyhledával z různých zdrojů, čímž docházelo k různým nepatrným nepřesnostem, např. 
vlivem zaokrouhlování. Stejné údaje od jednotlivých autorů se rovněž ne vždy stoprocentně shodují, většinou se 
údaje liší v rámci desetinných míst. 
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vývojem, nýbrž nemalým hospodářským poklesem způsobeným šokovou terapií a celkovým 

snížením ekonomické úrovně, což je patrné z minulé kapitoly. V České republice klesal 

jednak podíl průmyslu, jehož perspektiva už byla dávno za zenitem (na tom by ostatně nebylo 

nic špatného), ale taktéž z důvodu nekonkurenceschopnosti krachovala i průmyslová odvětví, 

jež mohla i nadále zaměstnávat stovky lidí.27   

 

Lze tedy jen souhlasit s Holubem (1998), který označil podobnou „mylnou“ představu 

za principálně chybnou a odmítl hodnotit strukturální změny proběhlé v České republice jako 

progresivní, ale označil je za regresivní. „Dosažená struktura SIA je v tomto kontextu jen 

formálně moderní ekonomickou strukturou a bylo by rozhodně správnější nazývat ji 

pseoudomoderní strukturou než vyzdvihovat pouze symbolickou shodu s rozvinutými tržními 

ekonomikami“ (Holub, 1998, str. 792). Dle Klikové (1998) nejsou služby jediným hnacím 

motorem ekonomiky, protože pokud jejich rozvoj není doprovázen rostoucí 

konkurenceschopností průmyslu, může mít pro transformující se ekonomiku nežádoucí 

dopad. Tyto skutečnosti jsou historicky ověřeny mnoha vyspělými ekonomikami. Na pokles 

průmyslu a zemědělství a s nimi související změnu odvětvové struktury ISA na SIA v první 

polovině transformace lze tedy nahlížet ze dvou úhlů pohledu. 

 

3.1 Sektorové a subsektorové strukturální zm ěny terciárního 
sektoru 
 

3.1.1 Tři etapy vývoje strukturálních zm ěn 
Při následující analýze se mi jeví jako velice vhodné rozčlenit už tak poměrně krátké 

časové období na ještě menší dílčí úseky. Po studiu knih s transformační problematikou se mi 

nabízí rozdělit proces strukturálních změn na tři období. První etapu charakteristickou 

zmíněnou pseudomoderní strukturou s prvenstvím služeb můžeme datovat od 

polistopadového převratu do první poloviny devadesátých let. Charakterizuje ji systémová 

liberalizace a deregulace cen. Jedny z hlavních příčin rozvoje terciárního sektoru v tomto 

období jsou dozajista zrušení socialistického kolektivního vlastnictví a s ním povolení 

vlastnictví soukromého a dále povolení soukromého podnikání. První etapa byla do značné 

míry založena na destrukci, respektive na omezování a rušení výroby.28 Tvůrci šokové terapie 

                                                 
27 V ČR se zaměstnanost v průmyslu snížila mezi roky 1989 - 1998 o  510 tisíc míst. 
28 Došlo k propadu všech makroagregátů, sektorové změny byly odrazem rychlosti poklesu jednotlivých sektorů. 
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provedli základní reformy,29 na něž nebyly podniky schopny flexibilně zareagovat a musely 

omezit nebo dokonce zrušit výrobu. Vysledovat v tomto období lze výrazný nárůst sektoru 

služeb, ovšem nesmíme zapomínat, že tato skutečnost je způsobena jednak tržními podněty 

vytvořenými šokovou terapií a částečně poklesem velikosti sekundárního a primárního 

sektoru.  

 

Druhá etapa končí finanční krizí v roce 1997 a je pro ni charakteristická přeměna 

industriální struktury na odvětvovou strukturu s dominancí služeb. Tento fakt se odvozuje 

podle participace jednotlivých sektorů na HDP a lze jej vypozorovat v tabulce 3.1 v roce 

1993. V tomto období dochází k oživení ekonomického růstu taženého z velké části domácí 

poptávkou, která ovšem nemohla být pokryta domácí produkcí, čímž docházelo ke schodkům 

obchodní bilance. Třetí etapa datující se do roku 2000 je charakteristická postupným 

upevňováním dosažené struktury SIA a pozvolným růstem podílu průmyslu. Taktéž zde 

doznívají poslední kroky revoluční transformace, ve které lze najít hlavní impulsy rozvoje 

terciéru. 

 

Tabulka 3.1 Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě nominálního HDP ČR (v %) 
 1990 1992 1993 1996 1997 2000 

Zemědělství 7 6,1 5,3 5 4,5 3,9 
Průmysl 58 48,2 41,1 40,6 43,8 40 
Služby 32 45,7 53,6 54,4 51,7 56,1 
HDP celkem ≠10030 100 100 100 100 100 
Zdroj: Kliková, 2002, str. 34 

 

3.1.2 Sektorové strukturální zm ěny terciárního sektoru transformujících 
se zemí 
Tranzitivní ekonomiky dosahovaly sektorové struktury SIA v diametrálně jiné situaci, 

než tomu bylo u vyspělých ekonomik, které této přeměny docílily na poměrně slušné 

ekonomické úrovni.31 U ostatních zemí k přeměně docházelo při nízké ekonomické úrovni a 

při poklesu HDP. 

 

                                                 
29 Viz předchozí kapitola šoková terapie a gradualismus 
30 Součet v roce 1990 nedává 100 s ohledem na nezapočítávání některých činností a zaokrouhlování. 
31 Výjimku ovšem tvoří Maďarsko, kde přeměna ISA v SIA proběhla v průběhu sedmdesátých let, kdy maďarští 
komunisté experimentovali s tržními reformami. Ve službách se rozvíjelo soukromé podnikání na principu 
soukromého vlastnictví a volných tržních cen, proto rozvoj terciárního sektoru mohl začít dříve oproti ostatním 
tranzitivním ekonomikám. Na počátku transformace mělo Maďarsko největší podíl služeb na zaměstnanosti a 
v prvních letech transformace zaznamenalo největší nárůst podílu služeb na přidané hodnotě. 
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Ve všech transformujících se zemích se v devadesátých letech výrazně propadla 

průmyslová produkce a potažmo s ní i HDP. Nejen Česká republika ale i Slovensko, 

Maďarsko a Polsko totiž po rozpadu RVHP ztratily tradiční odbytiště pro své výrobky. 

Neschopnost prodat tuzemské výrobky na zahraničních trzích a „hlad“ po západních produkci 

znamenaly pro všechny státy nebezpečí vnější nerovnováhy a každá vláda na toto potenciální 

riziko hledala protilék v různě nakombinovaných makroekonomických restrikcích a 

v rozdílně nastavené makroekonomické politice. 

 

Dlouhodobý vývoj vyspělých tržních ekonomik je charakterizován změnami 

sektorového složení zaměstnanosti a produkce. Zemědělství později spolu s průmyslem 

uvolňují výrobní faktory, zatímco služby je absorbují. V prvním období strukturálních změn 

v tranzitivních ekonomikách docházelo k výrazným mezisektorovým změnám. Landesman 

(2000) tyto změny označil třemi pojmy jako dezindustrializaci, terciarizaci a dezagrarizaci (v 

primárním sektoru zde se naplno projevily důsledky socialistické přezaměstnanosti a bylo 

nutné je napravit). Ke konci druhé etapy a v etapě třetí se podíly základních sektorů na 

přidané hodnotě a zaměstnanosti mění pozvolna. Česká republika na konci třetí etapy byla 

mezi zeměmi Visegrádské skupiny státem s největším podílem průmyslu a s nejnižším 

podílem služeb na přidané hodnotě, ostatní země V4 se v rámci tohoto podílu od sebe nijak 

významně nelišily. Nejvyšší podíl služeb na přidané hodnotě a zaměstnanosti vykazovalo 

Maďarsko.  

 

Odvětvová struktura zemí Visegrádské skupiny se postupem času mění. V zemích 

s větším zastoupením zemědělství a průmyslu dochází k markantnějšímu poklesu jejich 

významu. Podíl služeb se naopak zvyšuje méně v těch zemích, které do transformace 

vstupovaly s výrazně vyšším terciárním sektorem. Rozsah těchto změn přibližuje následující 

tabulka.  

 

Tabulka 3.2 Struktura hrubé přidané hodnoty a zaměstnanosti v letech 1996 a 2000 (v %)32 
Podíl na hrubé přidané hodnotě Podíl na zaměstnanosti 

Zemědělství Průmysl Služby Zemědělství Průmysl Služby 
  1996 2000 1996 2000 1996 2000 1996 2000 1996 2000 1996 2000 
Maďarsko 6,6 4,8 30,6 32,4 62,8 62,8 8,3 6,5 32,6 33,8 59,1 59,7 
Polsko 6,4 3,3 37,5 36,2 56,1 60,5 22,1 18,7 31,7 31,1 46,2 50,2 
Slovensko 5,2 4,5 40 34,1 54,8 61,3 8,9 6,9 39,5 37,2 51,6 55,9 
ČR 4,8 3,9 43 39,9 52,2 56,2 6,2 5,2 42 40 51,8 54,8 
Zdroj: Kadeřábková, 2002, str. 70, vlastní výpočty 

                                                 
32 Graf viz příloha 
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Ve vztahu ke změně ekonomické úrovně je dle Kadeřábkové (2002) mezi lety 1996 – 

2000 intenzita strukturálních změn přiblížena pomocí podílu sektoru služeb na přidané 

hodnotě v roce 1996. Intenzita strukturálních změn, které jednotlivé země zaznamenaly, je tím 

vyšší, čím vyšší je tento podíl. Další srovnání vývoje přidané hodnoty a zaměstnanosti 

terciárního sektoru s ostatními sektory v období let 1989 až 1998 uvádí následující tabulka 

(3.3). Mírný nárůst změn zaměstnanosti ve službách je doprovázen poklesem pracovních míst 

v průmyslu a zemědělství. Mezi lety 1989 – 1998 ve sledovaných ekonomikách počet 

pracovních míst ve službách vzrostl o 1,38 mil. Velký nárůst zaznamenala mezi zeměmi 

V4 Česká republika (zaměstnanost ve službách vzrostla o 343 tisíc, nárůst zaměstnanosti 

v počátečním období činil zhruba 25 tisíc míst) a Polsko. Zásadní vliv na tento fakt měla 

transformace, upuštění od předchozí orientace na těžký průmysl a koncept šokové terapie. 

Pokles pracovních míst v průmyslu dokládají údaje z let 1989 – 1998,  kdy se ve zkoumaných 

ekonomikách snížila zaměstnanost o 3,14 mil. míst. Velká většina strukturálních změn 

proběhla ve sledovaných zemích v období 1989 – 1992. Z tabulky lze vysledovat pozitivní 

trend zyšování produktivity transformujících se zemí. Zaměstnanost se totiž snižovala 

rychleji, než klesala hrubá přidaná hodnota.  

 

Tabulka 3.3 Reálný růst hrubé přidané hodnoty a zaměstnanosti (s. c., v %) 
Zemědělství Průmysl Služby 

PŘIDANÁ HODNOTA 1989-93 1993-98 1989-98 1989-93 1993-98 1989-98 1989-93 1993-98 1989-98 

ČR -21,7 -6,9 -27,1 -32,2 21,3 -17,5 15,1 4,3 20,1 

Maďarsko -32,7 4,3 -29,8 -28,9 36,9 -2,6 -4,4 10,3 5,4 

Polsko -6,6 2,6 -4,2 -24 48,2 12,6 4,2 22,2 27,3 

Slovensko -34,5 1,8 -33,3 -32,5 25,4 -15,4  -  -  -33 

Slovinsko -11,3 3,8 -7,9 -32,2 25,2 -15,2 -1,6 21,5 19,5 

ZAMĚSTNANOST 1989-93 1993-98 1989-98 1989-93 1993-98 1989-98 1989-93 1993-98 1989-98 

ČR -47 -20,1 -57,6 -13,6 -7,8 -20,4 3,6 11,1 15,1 

Maďarsko -57,2 -20,1 -65,8 -28,9 -2,2 -30,4 1,1 -1,4 -0,3 

Polsko -18,5 7,5 -12,4 -27,2 3 -25 -2,3 17,3 14,6 

Slovensko -41,9 -19,8 -53,4 -26,7 -9,2 -33,5 4,7 3 7,8 

Slovinsko -21,9 -26,1 -42,3 -25 -9,6 -32,2 1,1 12,6 13,9 

Zdroj: Kadeřábková, 2001, str. 17 

  

3.1.3 Subsektotové strukturální zm ěny sektoru služeb v ČR 
Vzhledem k rozsahu bakalářské práce nemohu rozebírat subsektorové změny všech 

zemí Visegrádské skupiny a zaměřil jsem se proto na analýzu vývoje změn uvnitř sektoru 

                                                 
33 Nezjištěno 
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služeb v České republice. Vývoj subsektorových změn terciárního sektoru zemí Visegrádské 

skupiny bude předmětem budoucí diplomové práce. 

  

Analýza intrasektorových změn je důležitá zvláště v případě služeb, vždyť právě ony 

tvoří nejvyšší podíl na celkové přidané hodnotě a zaměstnanosti. Popsat počátky 

subsektorových strukturálních změn v sektoru služeb je problematické, poněvadž potřebná 

data za léta 1989 – 91 nejsou běžně k dispozici. Nicméně je zjevné, že vzestup terciárního 

sektoru začal  již počátkem roku 1990. V úvodu druhé kapitoly jsem zdůraznil rychlost 

expanze terciárního sektoru, k čemuž mě vedlo zjištění, že podíl sektoru služeb na HDP se 

zvětšil z necelých 31%  na konci roku 1989 na necelých 40% v roce 1991. Do roku 1996 

vystoupal podíl služeb na HDP na více než 54%, což znamená, že za pět let vzrostl tento podíl 

o 14 procentních bodů.  

 

Pro následující popis se mi nepodařilo sehnat údaje podle klasifikace OKEČ, namísto 

toho jsem použil starší členění služeb.34 Zkoumáním vývoje služeb lze vysledovat tři výrazné 

trendy. V důsledku nově vznikajícího tržního prostředí významně vzrostl podíl ostatních 

tržních služeb a to z necelých 10%  v roce 1992 na 17,3% v roce 1996. Ostatní tržní služby se 

mohly označit největším subsektorem služeb a zároveň se staly druhým největším 

subsektorem v rámci odvětvové struktury hned za zpracovatelským průmyslem. Další vzestup 

zaznamenal subsektor obchodu, jež se svým podílem na HDP umístil hned za tržní služby. 

Vládou přijatý zákon 541/1990 Sb. o malé privatizaci umožnil prodej drobných provozoven, 

důležitých pro odvětví obchodu. Subsektory obchod a tržní služby ostatně zaznamenaly 

výrazný růst podílu na HDP ve všech postkomunistickým zemích. Doprava a spoje spolu 

s peněžnictvím a pojišťovnictvím víceméně stagnovaly, načež ostatní netržní služby provázel 

znatelný pokles. Ostatní netržní služby z počátku zaznamenaly nárůst, ale důvodem jejich 

poklesu od roku 1993 je podle mě působnost pravicové vlády v čele státu. Tyto skutečnosti je 

možně vyčíst z následující tabulky.  

                                                 
34 Viz kapitola odvětví. 
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Tabulka 3.4 Odvětvová struktura sektoru služeb v běžných cenách (v %) 
Rok Služby 

celkem 
Obchod Doprava a 

spoje 
Peněžnictví a 
pojišťovnictví 

Ostatní tržní 
služby 

Netržní 
služby 

1992 45,7 11,7 6,2 7,4 9,9 10,5 
1993 51,2 11,3 5,5 8,6 13,7 12,1 
1994 53,5 9,8 5,8 10,7 15,8 11,4 
1995 53,4 12,3 5,9 9,5 16 9,7 
1996 54,3 13,5 6,1 7,6 17,3 9,8 

Zdroj: HOLUB, 1998, str. 796 

 

3.1.3.1 Vývoj zaměstnanosti v subsektorech terciárního sektoru 
Z hlediska kategorií odvětví podle klasifikace OKEČ postihl dlouhodobý pokles 

zaměstnanosti všechny kategorie primárního a sekundárního sektoru (kromě stavebnictví). 

Zaměstnanost v sektoru služeb v období 1993 – 200735 až na některá odvětví celkově 

vzrostla, ovšem v některých kategoriích nadprůměrně vysoko. Vývoj sektoru služeb tedy 

nebyl jednoznačný. Velkou měrou k jeho vývoji přispěla privatizace, která zapříčinila velké 

mezisektorové přesuny pracovníků. Absolutně nejvíce vzrostl počet pracujících v kategoriích 

finanční zprostředkování (o 40%) a nemovitosti a pronájem, podnikatelské činnosti (o 61%). 

Tento jev má opět kořeny v minulosti, poněvadž jak lze vyčíst z druhé kapitoly direktivní 

centrum o služby jako finanční zprostředkování či pojišťovnictví nejevilo nejmenší zájem, o 

podnikatelské činnosti ani nemluvě. Bylo třeba zajistit nabídku těchto služeb a ta se mimo 

jiné projevila v rostoucím počtu pracovních míst v tomto odvětví. Soukromému podnikání 

v prvních letech transformace výrazně pomohlo zrušení cenových subvencí a regulací. Další 

velký absolutní nárůst zaznamenala zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti, nárůst o 

20% a v ubytování a stravování o 21%. 

 

                                                 
35 Zaměstnanost a vývoj mezd v terciárním sektoru je popisován na daném časovém úseku 1993 – 2007. 
Potřebná data pro jednotlivé subsektory za rok 2008 v době vzniku této kapitoly nebyla k dispozici. 
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Graf 3.1 Vývoj počtu pracovníků v terciárním sektoru 1993 – 2007 (v tis.) 
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Pokles zaměstnanosti se nevyhnul ani terciárnímu sektoru. Do roku 2000 se významně 

snižuje počet pracujících v dopravě, skladování a spojích. Logickým důsledkem zrušení 

povinné vojenské služby a profesionalizace armády bylo snížení počtu pracujících 

v posledních letech ve veřejné správě, obraně a bezpečnosti. Od roku 1993 demografové 

pozorují snižování počtu nově narozených dětí, což se mimo jiné projevuje ve snížení počtu 

pracovních míst ve školství. 

 

Graf 3.2 Vývoj počtu pracovníků v terciárním sektoru 1993 – 2007 (v tis.) 
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Tabulka 3.5 Vývoj počtu pracovníků v terciárním sektoru 1993 – 2007 (v tis.) 
Zaměstnání v NH 1993 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 
Celkem 4 873,5 4 962,6 4 972,0 4 865,7 4 731,6 4 764,9 4 706,6 4 828,1 4 922,0 

Obchod, opr. motor. vozidel a spotřebního 
zboží 510,3 618,6 639,6 645,5 612,9 619,8 630,9 613,6 613,1 

Ubytování a stravování 148,9 153,9 155,6 169,2 156,3 170,5 174,8 187,0 181,5 

Doprava, skladování a spoje 388,1 381,8 388,2 378,1 373,2 367,6 364,0 361,0 363,8 

Finanční zprostředkování 68,1 91,5 94,8 99,7 99,6 95,2 93,6 92,2 101,7 

Nemovitosti a pronájem, podnikatelské 
činnosti 219,6 245,4 256,1 248,4 266,0 269,1 281,5 321,3 353,0 
Veřejná správa a obrana, povinné soc. zabezp. 308,4 302,3 310,6 322,8 342,9 325,7 322,5 325,6 326,4 

Vzdělávání 315,0 309,2 311,8 289,0 298,9 309,1 279,0 287,6 290,1 

Zdravotní a sociální péče, veterin. činnosti 282,1 283,0 273,0 267,7 290,7 304,2 323,6 329,9 338,2 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 162,9 170,4 166,2 182,5 175,8 179,4 184,4 193,0 194,3 

Činnosti domácností 1,1 1,3 2,0 1,3 1,7 3,3 3,2 3,5 2,7 

Exteritoriální organizace a instituce 1,1 0,8 1,6 1,5 2,0 1,1 1,0 1,5 1,0 

Nezjištěno . 2,4 2,1 1,0 2,4 3,8 1,2 0,9 0,7 

Zdroj:ČSÚ 

 

Výrazné diference lze vysledovat, když na terciární sektor nahlédneme skrze měřítko 

pohlaví. Ženy ve službách pracují ve více než 70%. Neobvyklá situace nastala ve školství, 

zdravotnictví a v obchodu, kde v posledních letech narůstá počet pracujících žen starších 

šedesáti let. Muži tradičně pracují v primárním a sekundárním sektoru. Další zajímavá situace 

nastala opět u starších obyvatel. Z celkového počtu obyvatel starších šedesáti let pracuje 

hlavně v kategorii nemovitosti a pronájem, podnikatelské činnosti, v obchodu a opravách 

motorových vozidel více než polovina mužů (59,3% ).  

 

Graf 3.3 Struktura zaměstnanosti v národním hospodářství v roce 2007 podle pohlaví 

 
Zdroj:ČSÚ 

 

3.1.3.2 Vývoj mezd v subsektorech terciárního sektoru 
Vývoj mezd v socialistiském Československu byl poměrně strnulý. Od roku 1960, kdy 

průměrná mzda činila 1303 Kč, se zvýšila během 29 let o 252% na hodnotu 3170 Kčs v roce 
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1989. Pravdou je, že inflace v socialistických zemích a zvláště v Československu 

nepředstavovala závažný problém pro direktivní centrum ekonomiky. Za 19 let tržního 

hospodářství (do roku 2008) se průměrná mzda změnila o 717% a to z částky 3286 Kčs na 

hodnotu 23542, přičemž vývoj mezd v jednotlivých letech byl značně rozkolísaný. Průměrná  

roční inflace se pohybovala okolo 9,3%, ale v prvních letech byla výrazně větší. Růst mezd ve 

všech odvětvích v prvních letech transformace přibrzdilo politické nařízení o regulaci růstu 

mezd, které mělo za cíl potlačit nadměrnou inflaci. 

 

Skladba mezd v sektorech sociálního hospodářství byla diametrálně odlišná než ta 

dnešní. Po sametové revoluci roste poptávka po určitých typech služeb, která se projevila 

nejen na ceně poptávaných služeb, ale i na mzdě pracovníků poskytujících tyto služby. 

V důsledku toho vznikla v terciárním sektoru poměrně široká variabilita průměrných mezd 

v jednotlivých subsektorech.  

 

Nejvyšší průměrné mzdy jsou dlouhodobě v odvětví finanční zprostředkování.36 Zde 

se pravděpodobně nejvíce projevil nedostatek kvalifikovaných pracovníků, jež by vyplnil 

chybějící mezeru na trhu, a proto odvětví finanční zprostředkování z podprůměrných 

předlistopadových hodnot dosahuje od roku 2000 zhruba dvojnásobku průměrné mzdy 

národního hospodářství a tento stav setrvává doposud. Poměrně značný nárůst mezd 

zaznamenalo odvětví obchod; opravy motorových vozidel a výr. pro osobní spotřebu 

v devadesátých letech. Mezi lety 2000 - 2005 je nárůst mezd pozvolnější, zřejmě z důvodu 

nasycení trhu těmito službami. V posledních letech se toto odvětví opět řadí k odvětvím s 

největším meziročním nárůstem mezd. K dalším dvěma odvětvím, kde se v období 1993 – 

2007 výrazně zvýšila průměrná mzda, patří doprava, skladování a spoje a odvětví činnosti 

v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti.  

 

                                                 
36 V odvětví finanční zprostředkování je zaměstnáno okolo 2% všech zaměstnanců a mzda dosahuje 
dvojnásobku mzdy průměrné. Tento fakt ovšem nemá díky vysoké diferenciaci mezd, kdy míra diferenciace 
dosahuje hodnot vyšších než je sto procent, valnou vypovídací hodnotu, a tudíž nám o skutečné mzdové úrovni 
mnoho neřekne. 
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Graf 3.4 Vývoj průměrné mzdy v terciárním sektoru 
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Zdroj:ČSÚ 

 

Na opačné straně pomyslného žebříčku velikosti mezd v terciárním sektoru stojí 

odvětví ubytování a stravování. Mzda je zde hluboko pod úrovní průměru a další negativní 

charakteristikou tohoto odvětví je pomalá dynamika růstu mzdy, kdy za posledních šest let 

mzda vzrostla jen o 34% (průměrná mzda vzrostla za sledované období o 47%). Druhé místo 

obsadilo odvětví ostatní veřejné, sociální a osobní služby. K odvětvím s poměrně nízkou 

průměrnou mzdou, ale zato s nejvyšší dynamikou růstu mezd se v posledních desíti letech 

řadí školství. Vláda v letech 2002 a 2003 zvýšila mzdu v tomto odvětví a tuto změnu můžeme 

pozorovat v nadprůměrné dynamice. V podobné situaci se nachází i odvětví zdravotní a 

sociální péče; veterinární činnosti, jež vykazuje podobně vysoké přírůstky průměrné mzdy. 

Obě zmíněná odvětví vzhledem k jejich nízkému základu se i přes nadprůměrnou dynamiku 

růstu řadí k odvětvím, kde mzda nedosahuje ani průměru mzdy v národním hospodářství a 

zůstávají chudšími odvětvími. 
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Graf 3.5 Vývoj průměrné mzdy v terciárním sektoru 
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Tabulka 3.6 Vývoj průměrné mzdy v terciárním sektoru 

Odvětví 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Obchod, opr. motor. vozidel a 
spotřebního zboží 5 131 7 201 10 488 12 847 15 354 16 367 17 096 18 263 18 949 20 038 21 927 

Ubytování a stravování 5 296 7 352 8 297 9 576 11 539 11 997 12 389 12 997 13 434 14 051 15 505 

Doprava, skladování a spoje 5 672 8 241 11 306 13 646 16 052 17 247 18 266 19 408 20 561 21 811 23 180 

Finanční zprostředkování 10 336 14 017 18 665 23 182 29 136 31 570 33 200 35 552 37 366 39 706 41 394 

Nemovitosti a pronájem, 
podnikatelské činnosti 6 032 8 896 11 740 14 318 16 349 17 510 18 365 19 611 21 097 22 474 24 026 

Veřejná správa a obrana, 
povinné soc. zabezp. 7 651 10 580 12 739 14 816 16 448 18 073 19 486 20 489 22 299 22 896 24 636 

Vzdělávání 5 249 7 426 9 422 11 088 12 447 13 612 15 311 16 416 17 186 18 358 19 437 

Zdravotní a sociální péče, 
veterin. činnosti 5 525 7 529 9 622 11 312 13 356 15 051 16 311 16 755 17 511 19 021 19 909 

Ostatní veřejné, sociální a 
osobní služby 5 023 6 720 9 275 10 754 12 234 13 171 13 993 14 781 15 716 16 596 17 892 

Průměrná mzda v NH 5 904 8 307 10 802 12 797 14 793 15 866 16 917 18 041 19 024 20 207 21 694 
Zdroj:ČSÚ 

 

Na úrovni sektorů národního hospodářství transformující se ekonomiky doznaly 

vysoké míry strukturální konvergence směrem k vyspělým ekonomikám. Sektor služeb je 

největším sektorem v ekonomice vyspělých států, s největším počtem pracovních míst a 

podílem na  HDP, ale pokud má ekonomika bezchybně fungovat musí rozvoj terciéru 

doprovázet rozvoj průmyslu, což se v případě transformujících se ekonomik nenastalo. Podle 

mého názoru rozvoj terciárního sektoru na počátku devadesátých let urychlila koncepce 

šokové terapie, neboť usilovala o dynamickou ekonomickou transformaci, která umožnila 

vytvořit vhodné ekonomické, strukturální a institucionální podmínky.  
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Závěr 
Polistopadový vývoj pro nově vznikající demokratické Československo a následně 

Českou republiku připravil mnoho nových možností, výzev, ale i překážek. Za výzvy 

považuji legalizaci soukromého podnikání a soukromého vlastnictví, za překážky zase naopak 

pokřivenou odvětvovou strukturu národního hospodářství nereflektující aktuální požadavky 

nabídky a poptávky a rozpad dominantního odbytiště československých výrobků - trh RVHP. 

Na bedrech porevolučních vlád leželo, jak se potenciálním výzvám postaví a případné hrozby 

zažehnají. Postoje, vize a názory tvůrců hospodářské politiky se promítly do ekonomických 

reforem, jež se zprostředkovaně odrazily ve strukturálních změnách. Markantně se 

strukturální změny projevily v podílu jednotlivých odvětví na hrubém domácím produktu 

ekonomiky, kdy terciární sektor začal vytvářet největší produkt, největší počet pracovních 

míst a celá odvětvová struktura se změnila z industriální struktury ISA na moderní typ SIA. 

 

V úvodu bakalářské práce byl vytyčen cíl deskripce vývoje terciárního sektoru a 

rozhodujících faktorů a zároveň byly položeny dvě otázky. Proč terciární sektor tak rychle 

expandoval? Jak vypadal vývoj terciéru a jeho subsektorů?  

 

V první kapitole byl vymezen terciární sektor, strukturální změny, faktory způsobující 

strukturální změny a následně strukturální politika, jakožto základní nástroj, prostřednictvím 

kterého stát dokáže ovlivňovat strukturu ekonomiky vlastní země. V druhé kapitole hledám 

odpověď na první položenou otázku, když popisuji skutečnosti, které mohly ovlivnit nebo 

přímo ovlivnily rychlou expanzi terciárního sektoru. Na druhou kapitolu logicky navazuje 

kapitola třetí, v níž popisuji nejen příčiny expanze terciárního sektoru, ale i vývoj služeb 

v komparaci se zeměmi V4 a dále subsektorové změny sektoru služeb.  

 

Odpovědět na první otázku, proč terciární sektor rychle expandoval, není jednoduché. 

Expanze terciárního sektoru byla umožněna jedinečným souhrnem faktorů, které je nutno 

vnímat komplexně s ohledem na postupný vývoj ekonomiky ČR. Zásadní podíl na zvětšování 

objemu terciéru měla ekonomická transformace, jež vytvořila vhodné ekonomické, 

strukturální a institucionální podmínky. Jistě je možné domnívat se, že celkový koncept 

šokové terapie a průběh její realizace dozajista urychlil strukturální změny, a z tohoto tvrzení 

vyvodit myšlenku, že počáteční rychlý rozvoj služeb vděčí právě šokové terapii za 

dynamickou expanzi se všemi pozitivy i negativy. Zcela jistě by bylo přínosné toto tvrzení 
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podpořit srovnáním maďarského gradualistického konceptu a jeho dopadem na velikost 

tamního sektoru služeb, nicméně výchozí postavení sektoru služeb v Maďarsku bylo po roce 

1989 nekomparovatelné s českou odvětvovou strukturou. Zvláštní postavení v souvislosti 

s rostoucím sektorem služeb měla v procesu transformace privatizace, respektive malá 

privatizace, jejíž celkový efekt se projevil na prudkém nárůstu počtu podnikatelských 

jednotek. 

 

Subsektorové složení služeb znatelně ovlivnila poptávka obyvatelstva, kdy bylo 

potřeba zajistit nedostatkové služby a z tohoto důvodu taktéž některé subsektory zaznamenaly 

vyšší dynamiku růstu než ostatní, což se logicky odrazilo v růstu počtu pracovních míst a 

růstu mezd v těchto subsektorech. Kategorie finanční zprostředkování a dále činnosti v oblasti 

nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti jsou toho důkazem. Jednak tato odvětví 

zaznamenala velký nárůst počtu pracovních míst a jednak se jejich průměrná mzda řadí k 

dlouhodobě nadprůměrně vysokým.  

 

Co se týče úrovně základních sektorů hospodářství, Česká republika dosáhla znatelné 

míry strukturální konvergence k vyspělým západním zemím. Expanze sektoru služeb byla 

umožněna nejen „pozitivními“ faktory, ale i proběhlou dezindustiralizací a na ní navazujícím 

propadem průmyslové výroby. Troufám si tvrdit, že důslednější proexportní politika mohla 

propad průmyslové výroby do jisté míry zpomalit, což by taktéž pomohlo řešit tehdejší růst 

schodku obchodní bilance. Sektor služeb by tudíž nevzrostl tak dramaticky a ČR mohla 

dosáhnout odvětvové struktury ISA na vyšší ekonomické úrovni a ne v podmínkách 

hospodářského poklesu. Rozvoj terciárního sektoru by podle mého názoru měl být vždy 

doprovázen rozvojem sektoru sekundárního.  

 

Domnívám se, že vývoj terciárního sektoru bude v budoucnu reagovat na aktuální 

problémy české ekonomiky, jimiž jsou reforma veřejných financí, důchodová a zdravotnická 

reforma. Při tvorbě nového penzijního systému bude totiž potřeba nových institutů, stejně 

jako oblast zdravotnictví poskytuje pořád dostatek příležitostí pro expanzi terciéru. Jistě bude  

v budoucnu také přínosné sledovat vývoj terciárního sektoru vyspělých západních ekonomik, 

poněvadž je pravděpodobné, že vývoj tuzemského terciéru se bude ubírat podobným směrem. 
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Seznam použitých zkratek 

CZ-NACE  Klasifikace ekonomických činností 

ČR   Česká republika 

ČSSR   Československá socialistická republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

HDP   Hrubý domácí produkt 

Kč   Koruna česká 

Kčs   Koruna československá 

OKEČ   Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OSN   Organizace spojených národů 

RVHP   Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SSSR   Svaz sovětských socialistických republik 

V4   Země Visegrádské skupiny 
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Příloha č. 1: Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

 

Primární sektor 

A Zemědělství, myslivost, lesnictví  

B Rybolov a chov ryb  

C Těžba nerostných surovin  

 

Sekundární sektor 

D Zpracovatelský průmysl  

E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody  

F Stavebnictví  

 

Terciární sektor 

G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 

domácnost  

H Ubytování a stravování  

I  Doprava, skladování a spoje  

J Finanční zprostředkování  

K  Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti  

L  Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení  

M  Vzdělávání  

N Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti  

O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby  

P Činnosti domácností  

Q Exteritoriální organizace a instituce 
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Příloha č. 2: Sektorová struktura hrubé přidané hodnoty a zaměstnanosti 

Zdroj: NEWTON, 2002 

 


