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1 Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Životní podmínky domácností 

zemí Visegrádské skupiny. Toto téma jsem si zvolila především z toho důvodu, že 

životní úroveň je v posledních několika letech poměrně diskutovaným tématem, a to 

zejména v souvislosti s ekonomickou krizí. Životní úroveň se totiž dotýká každého 

člověka, a to bez výjimky. Země Visegrádské skupiny jsem si vybrala pro jejich 

podobnou ekonomickou úroveň a historický vývoj. 

Cílem této práce je popsat vývoj životní úrovně domácností zemí Visegrádské 

skupiny a na základě vybraných ukazatelů zjistit, zda ekonomická krize ovlivnila 

životní úroveň domácností v těchto zemích či nikoliv.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, úvodu a závěru. V teoretické 

části jsou vymezeny pojmy životní úroveň a kvalita života. Také v ní jsou vysvětleny 

jednotlivé ekonomické ukazatele, podle kterých bude životní úroveň domácností 

měřena.  

Empirická část je zaměřena na ekonomický vývoj zemí Visegrádské skupiny a 

na vývoj jednotlivých ukazatelů životní úrovně od počátku 90. let 20. století, kdy tyto 

země začaly transformovat své ekonomiky na tržní kapitalistické systémy až do konce 

20. století. 

Praktická část je věnována analýze životních podmínek zemí Visegrádské 

skupiny v období ekonomické krize. Podrobnou analýzou vybraných ukazatelů životní 

úrovně je posouzeno, zda životní úroveň domácností v těchto zemích světovou finanční 

krizí ovlivněna byla či nikoliv. 

V práci je použita metoda komparativní analýzy, která je postavena na principu 

komparace určitých znaků, vlastností, proměnných a zvolených předmětů zkoumání, 

Tato metoda sleduje jejich souvislosti, rozdílnosti, následnosti nebo také podobnosti. 
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2 Vymezení životní úrovně a kvality života domácností 

Základním pojmem této bakalářské práce je životní úroveň. Životní úroveň je 

kategorie značně obsáhlá a lze ji vymezit podle sociologického, socio-psychologického 

nebo ekonomického hlediska. 

Podle ekonomického slovníku je životní úroveň úrovní materiálního blahobytu 

domácnosti nebo jednotlivce (Pearce et al., 1992).  

Dle sociologického hlediska „si lze životní úroveň představit jako míru 

uspokojování materiálních i nemateriálních potřeb a tužeb jednotlivce či skupiny 

zbožím a službami, respektive jako relaci mezi skutečností a mezi tím, co je pociťováno 

jako žádoucí“ (Tuček, 2003, s. 113).  

„V ekonomické analýze se životní úroveň obyčejně poměřuje množstvím 

spotřebovávaných statků a služeb, včetně volného času. Stejná úroveň spotřeby obecně 

nereprezentuje stejnou životní úroveň domácností, které se nacházejí v odlišných 

podmínkách, protože např. velká domácnost musí spotřebovávat více než malá 

domácnost, pokud obě mají stejnou životní úroveň“ (Pearce et al., 1992, s. 507). 

U jednotlivce nebo domácnosti je životní úroveň chápána jako materiální 

blahobyt, který se týká především materiálního vybavení domácností, úrovně spotřeby a 

obecně věcí, které si člověk může koupit a které má k dispozici. Životní úroveň 

jednotlivců nebo domácností je do určité míry provázána s životní úrovní společností, 

ve které daná osoba nebo rodina žije (Kubátová, 2010).  

Životní úroveň nezahrnuje pouze to, co jednotlivec nebo domácnost koupí či 

vyprodukuje, ale také všechno ostatní, co objektivně i subjektivně zvyšuje blahobyt, 

jako například kvalita životního prostředí, veřejné služby, kvalita výživy, osobní 

bezpečnost, pocit sociální jistoty, kvalita a možnost přístupu ke vzdělání, úroveň 

zdravotní péče, pracovní podmínky apod. V širším pojetí k parametrům životní úrovně 

patří také osobní svoboda a základní parametry společenského a politického uspořádání. 

Významnou roli při posuzování životní úrovně hrají i subjektivní faktory, jako jsou 

například osobní názory na politickou či ekonomickou situaci atd. (Tuček, 2003).  

 Kvalitou života jednotlivce nebo domácností se obvykle rozumí kulturnost 

životního stylu (kulturnost trávení volného času, vybavenost domácnosti, výše vzdělání 

či složitost vykonávané práce), bývá však také spojována s problémem autenticity, se 

zdravím, s problémem smyslu života nebo se spokojeností se životem. Obsah tohoto 
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pojmu je širší než obsah pojmu životní úroveň. Kvalita života je totiž měřena jak za 

pomoci ukazatelů materiální úrovně společnosti, tak za pomocí ukazatelů kvalitativní 

úrovně společnosti. Indikátor, který měří úroveň kvality života je nazýván index 

lidského rozvoje (Kubátová, 2010). Podle Eurofoundu (2008) je klíčovým prvkem 

kvality života lidí jejich životní úroveň. „Zatímco problém životní úrovně se vztahuje 

k ekonomické základně způsobu života a projevuje se ve spotřebě, tak problém kvality 

života se váže ke kvalitativní rovině způsobu života a projevuje se například životní 

spokojeností, pocity štěstí, pociťovaným smyslem života apod.“ (Kubátová, 2010, s. 22). 

Tato bakalářská práce bude vymezena podle ekonomického pojetí životní 

úrovně. 

2.1 Index lidského rozvoje 

V roce 1990 byl Rozvojovým programem OSN (UNDP) ve „Zprávě o lidském 

rozvoji“ poprvé publikován index lidského rozvoje jako základní ukazatel kvality 

lidského faktoru, který měří „kvalitu“ života zemí ve třech základních dimenzích:  

 zdraví, 

 vzdělání, 

 slušná životní úroveň (UNDP, 2011). 

„Jedná se o dimenze, které jsou zdánlivě nesouměřitelné, nicméně přestavují 

základní oblasti „kvality“ lidského života“ (Adamcová, Němečková et al., 2009, s. 

140).  

V roce 2010 byla metodika výpočtu HDI revidována, přičemž základní dimenze 

lidského rozvoje zůstaly neměnné. Podle staré i nové metodiky je zdraví měřeno 

prostřednictvím očekávané délky života při narození. Ukazatele vzdělání, a to míra 

gramotnosti dospělých a hrubý podíl dětí zapsaných ve školách, byly změněny z toho 

důvodu, že novými ukazateli - průměrný počet let školní docházky dospělých ve věku 

nad 25 let a očekávaný počet let školní docházky dětí, lze lépe zachytit úroveň vzdělání 

a probíhající změny. Slušná životní úroveň byla měřena ukazatelem HDP na obyvatele 

v PPP, nyní je měřena HND na obyvatele v PPP, a to z toho důvodu, že poskytuje 

přesnější ekonomický obraz mnoha rozvíjejících se zemí (UNDP, 2011). Klíma (2006) 

definuje HND jako celkový objem veškeré finální produkce v peněžních jednotkách, 

který je vyroben za určité období národními výrobními faktory bez ohledu na to, kde 

jsou tyto výrobní faktory umístěny.  
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Graf 2.1 Složení indexu lidského rozvoje od roku 2010 

 
 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011, vlastní úprava 

UNDP (2011) uvádí, že pro výpočet indexu lidského rozvoje je nutné znát 

minimální a maximální hodnoty jednotlivých ukazatelů, viz příloha 1. Do roku 2010 se 

HDI počítalo jako aritmetický průměr tří dílčích indexů. Od roku 2010 se počítá jako 

geometrický průměr těchto tří dílčích indexů, získané z ukazatelů prostřednictvím 

normalizace na základě minima a maxima  

Pro porovnání ekonomické statistiky v jednotlivých zemích, musí být údaje 

nejdříve převedené na společnou měnu, aby byly odstraněny cenové rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi.  

Podle hodnoty indexu jsou země rozdělené do 4 kategorií podle jejich 

ekonomického a sociálního rozvoje: 

 HDI ≥ 0,793 – země s velmi vysokou úrovní lidského rozvoje, 

 HDI < 0,793 a ≥ 0,698 – země s vysokou úrovní lidského rozvoje, 

 HDI < 0,698 a ≥ 0,522 – země se střední úrovní lidského rozvoje, 

 HDI < 0,522 – země s nízkou úrovní lidského rozvoje. 

Potřebná data pro následující kapitoly bakalářské práce jsou čerpána z databází 

Rozvojového programu Organizace spojených národů a Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj. 
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2.2 Hrubý domácí produkt na obyvatele 

Hrubý domácí produkt byl do roku 2010 dílčím ukazatelem dimenze slušná 

životní úroveň. HDP je makroekonomický ukazatel, který měří celkový objem veškeré 

finální produkce v peněžních jednotkách, vyrobené v dané zemi za určité období 

výrobními faktory, které jsou umístěny v dané zemi bez ohledu na to, kdo je vlastní 

(Kotlán et al., 2001). 

HDP oceňuje vyprodukované zboží a služby jejich cenami. K ocenění produktu 

je však možné použít ceny z různých období. Pokud jsou zboží a služby vyjádřeny 

v běžných cenách, tzn. v tržních cenách aktuálního roku, jedná se o nominální produkt. 

Reálný produkt je vyjádřen ve stálých cenách, tzn. v cenách základního zvoleného 

období. Jedná se o produkt, který je očištěn o vliv změn cenové hladiny (Soukup, Pošta, 

Neset, Pavelka, Dobrylovský, 2007).  

Velikost HDP v absolutním vyjádření značí ekonomickou sílu dané země. 

K vyjádření ekonomické úrovně země je používán relativní ukazatel HDP na obyvatele. 

Tento ukazatel je také používán k přibližnému vyjádření životní úrovně obyvatel 

příslušné země (Jurečka, Jánošíková et al., 2009).  

 Potřebná data jsou získána z oficiálních stránek Světové banky a z Evropského 

statistického úřadu. 

2.3 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je významný ukazatel při pozorování průměrné životní úrovně, 

protože se ztrátou zaměstnání bývá obvykle spojován i pokles životní úrovně (Jurečka, 

Jánošíková et al., 2009). Z ekonomického pohledu znázorňuje stav v národním 

hospodářství, při kterém část pracovního potenciálu společnosti nenalézá uplatnění nebo 

se dobrovolně o toto uplatnění nesnaží. Nejčastěji je nezaměstnanost vyjadřována mírou 

nezaměstnanosti, jako percentuální podíl nezaměstnaných osob k celkovému počtu 

aktivního obyvatelstva (Kotlán et al., 2001). 

Potřebná data jsou použita z oficiálních stránek Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj. 
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2.4 Příjmy domácností 

Životní úroveň je posuzovaná pomocí příjmu domácnosti (Eurofound, 2008). 

Příjmy domácností jsou tvořeny naturálními a peněžními příjmy.  

Podle ČSÚ (2012b) naturální příjmy představují finanční hodnotu zboží a 

služeb, které domácnost získala bezplatně. Tvoří je jednak spotřeba potravin, ostatních 

výrobků a služeb z vlastního podniku nebo hospodářství (např. užitková zvířata a 

potraviny z vlastního hospodářství nebo hodnota jídel z vlastní restaurace) a také 

požitky poskytované zaměstnavateli. Do nich jsou zahrnovány příspěvky 

zaměstnavatele na stravování, bezplatné používání služebního vozidla pro soukromé 

účely a hodnota dalších výhod a nepeněžních služeb, což jsou např. různé jazykové 

kurzy, příspěvek na sportovní vyžití nebo také sleva na firemní zboží nebo služby. 

Peněžní příjmy jsou tvořeny: 

 příjmy ze závislé činnosti,  

 příjmy z podnikání,  

 sociálními příjmy, 

 ostatními příjmy. 

„Příjmy ze závislé činnosti zahrnují peněžní příjmy z pracovně-právního, 

služebního nebo obdobného poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, dále 

příjmy členů, společníků, jednatelů různých společností za práce vykonávané pro danou 

společnost, odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

funkční požitky, odměny učňů za práci konanou v praktické části výuky, odměny 

plynoucí z dohod o práci“ (ČSÚ, 2012b). 

Příjmy z podnikání jsou tvořeny příjmy z lesního a vodního hospodářství, 

zemědělské výroby, příjmy ze živnosti, z výkonu nezávislého povolání, z podnikání 

podle zvláštních předpisů a z autorských práv včetně práv příbuzných právu 

autorskému. 

 Sociální příjmy zahrnují důchody, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, 

dávky nemocenského pojištění a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti, dávky státní 

sociální podpory a ostatní sociální příjmy, které tvoří např. odchodné a výsluhové 

příspěvky vyplácené u některých povolání. 

 Ostatní příjmy tvoří příjmy z kapitálového majetku (výnosy z dluhopisů, 

vkladových a podílových listů, příjmy z kapitálového majetku ze zahraničí apod.) a jiné 
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příjmy zahrnující např. příjmy z příležitostných pronájmů a prodeje přebytků 

z osobního hospodářství, dědictví, výhry z loterií, sázek a hracích automatů atd. 

V souvislosti s pracovními příjmy by bylo vhodné uvést a vymezit pojmy, a to 

průměrná hrubá měsíční mzda a minimální mzda. 

Český statistický úřad (2012d) definuje průměrnou hrubou měsíční mzdu jako 

podíl mezd bez ostatních nákladů, které připadají na jednoho zaměstnance evidenčního 

počtu za měsíc. „Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke 

mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné 

složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. 

Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti 

nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o 

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně 

z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky“ 

(ČSÚ, 2012d).  

Růst nebo pokles průměrné nominální mzdy nám říká, o kolik % vzrostla nebo 

poklesla tato mzda v určitém období ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího 

roku. Růst nebo pokles průměrné reálné mzdy nám zase říká, o kolik % vzrostl nebo 

poklesl podíl indexu průměrné nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za stejné 

období (ČSÚ, 2012d).  

Podle MPSV (2008) „minimální mzda představuje nejnižší přípustnou úroveň 

odměny za práci ve všech základních pracovněprávních vztazích, tj. v pracovním 

poměru a na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ 

 „Pro porovnání úrovně příjmů různých typů domácností se zpravidla používají 

průměry na osobu, případně na domácnost“ (ČSÚ, 2012b). Podle Večerníka (1998) je 

pro srovnatelné vystižení životní úrovně domácnosti vhodnější přepočtení celkového 

příjmu na osobu či na „spotřební jednotku“. Český statistický úřad (2012b) tvrdí, že 

přepočet na tuto jednotku je vhodný proto, že bere v úvahu demografické složení a 

velikost domácnosti. „Výpočet těchto jednotek je konstruován tak, aby odrážel tzv. 

úspory z počtu vícečlenných domácností“ (ČSÚ, 2012b). V Evropě jsou požívány dvě 

stupnice spotřebních jednotek. „Stupnice spotřebních jednotek OECD, která přiřazuje 

první dospělé osobě v domácnosti váhu 1,0, dalším osobám starším 13 let váhu 0,7 a 

dětem do 13 let včetně váhu 0,5. A modifikovaná stupnice spotřebních jednotek OECD, 
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kde jsou více zohledněny úspory z počtu, váhy pro výše uvedené skupiny osob jsou 1,0 - 

0,5 - 0,3“ (ČSÚ, 2012b). 

 Pro potřeby mezinárodního srovnání je podle metodiky Eurostatu zjišťován tzv. 

disponibilní příjem domácnosti, což je příjem, který mají domácnosti skutečně 

k dispozici. Vypočítá se z čistého peněžního příjmu domácnosti, což je národní 

ukazatel, ke kterému jsou přičteny pravidelně přijímané peněžní transfery mezi 

domácnostmi, naturální požitky a příjmy z životního pojištění a odečteny pravidelně 

vydávané peněžní transfery mezi domácnostmi a daně z nemovitosti (ČSÚ, 2012b). 

 Potřebná data pro následující kapitoly bakalářské práce jsou získána 

z oficiálních stránek Evropského statistického úřadu a z Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj. 

2.5 Výdaje a spotřeba domácností 

Spotřeba je nejvýznamnějším faktorem ovlivňující životní úroveň. Podle 

Keynese má spotřeba v uzavřené ekonomice dvě základní složky. První složkou je 

autonomní spotřeba, která je nezávislá na úrovni disponibilního důchodu domácnosti. 

I kdyby byl disponibilní důchod nulový, domácnosti přece jen něco spotřebují, např. 

základní potraviny. Druhou složkou je indukovaná spotřeba, která závisí na velikosti 

důchodu domácností (Soukup, Pošta, Neset, Pavelka, Dobrylovský, 2007). 

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje spotřebu, je reálný důchod. Reálným 

důchodem rozumíme disponibilní důchod, což je důchod, který domácnosti obdrží po 

zaplacení daní. Na reálném důchodu jsou závislé spotřební výdaje domácnosti. 

S rostoucím reálným důchodem stoupá spotřeba, i když pomaleji než reálný důchod. Při 

poklesu reálného důchodu naopak spotřeba klesá. Domácnosti, které mají nízké příjmy, 

omezují své spotřební výdaje na uspokojení nezbytných životních potřeb. Existují také 

rodiny, které mají větší spotřebu, než disponibilní důchod. Ty se buď zadluží, nebo 

využijí své dřívější úspory. Naopak domácnosti, které dosahují vyšších příjmů, můžou 

uspokojit nejen méně naléhavé potřeby, jako jsou např. kultura, cestování či sport, ale 

také část svého příjmu uspoří (Jurečka, Jánošíková et al., 2009). 

Individuální spotřeba je závislá na mnoha faktorech, a to např. na: 

 úrokové míře – růst úrokové míry vede k poklesu spotřeby a pokles úrokové 

míry vede k růstu spotřeby domácností, 
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 bohatství – s rostoucím bohatstvím se zvyšuje také spotřeba, a to při jakékoliv 

úrovni důchodu. Při poklesu bohatství naopak spotřeba klesá, 

 očekávání domácností – „při pozitivním očekávání budoucnosti je 

pravděpodobné, že se spotřeba zvýší při jakékoliv úrovni důchodu. Při 

negativním očekávání budoucnosti spotřeba klesne“ (Soukup, Pošta, Neset, 

Pavelka, Dobrylovský, 2007, 98 s.). 

Podle ČSÚ (2012b) jsou výdaje stejně jako příjmy domácností tvořeny 

naturálními a peněžními výdaji.  

Naturální výdaje znázorňují finanční hodnotu zboží a služeb, které domácnost 

darovala někomu mimo tuto domácnost. 

Peněžní výdaje je možné rozlišovat podle účelu použití a podle druhu vydání. 

Podle účelu použití rozlišujeme výdaje domácnosti na spotřební výdaje a na výdaje 

neklasifikované jako spotřební. A podle druhu vydání je dělíme zase na výdaje: 

 za potraviny, nápoje a veřejné stravování,  

 za průmyslové zboží,  

 za služby, 

 za platby a jiné vydání.  

Spotřební výdaje jsou tříděny podle klasifikace individuální spotřeby podle účelu 

– COICOP, viz příloha č. 2. „Předmětem klasifikace je zatřídění všech druhů 

individuální spotřeby (vydání za zboží a služby) podle účelu použití“ (ČSÚ, 2012b).  

Velikost výdajů domácností je závislá na inflaci. Pokud inflace roste, tak ceny 

v ekonomice rostou a dochází k poklesu kupní síly dané měny. Tzn., že za stejnou 

nominální částku si pořídíme méně statků a služeb (Soukup, Pošta, Neset, Pavelka, 

Dobrylovský, 2007). Míra inflace je počítána, pomocí indexu spotřebitelských cen, 

který měří vývoj konečných spotřebitelských cen zboží a služeb placených 

obyvatelstvem (ČSÚ, 2012c). Pro výpočet indexu je používán spotřební koš, který je 

tvořen cca 800 položkami, které se nejvýznamněji podílejí na spotřebě domácností 

(Kotlán et al., 2001). Spotřební koš je členěn do několika oddílů podle mezinárodní 

klasifikace individuální spotřeby podle účelu – COICOP, která je běžně používána 

v zemích Evropské unie (ČSÚ, 2012c). Váhy v jednotlivých oddílech stanovují, kolik 

promile svých výdajů domácnosti vynaloží na určité skupiny výrobků a služeb. Každá 

země pro srovnání spotřebitelských cen v rámci EU počítá kromě národního indexu 

spotřebitelských cen také tzv. harmonizovaný index spotřebitelských cen (Soukup, 
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Pošta, Neset, Pavelka, Dobrylovský, 2007). Rozdíl mezi těmito dvěma indexy je v tom, 

že ve struktuře spotřebního koše HICP jsou zahrnuty také nákupy cizinců, ale 

hypotetické nájemné zde zahrnuté není (ČSÚ, 2012c). 

Data týkající se spotřeby a výdajů jsou čerpána z databází Evropského 

statistického úřadu a Světové banky. 

2.6 Příjmová nerovnost a chudoba 

S pojmem životní úroveň jsou spojovány sociologické pojmy bohatství a 

chudoba (Kubátová, 2010). Příjmová nerovnost a chudoba jsou důležité ukazatele 

blahobytu lidstva. Jako projevy rozdělení příjmů se částečně překrývají, ale zároveň se 

také i odlišují. Měření příjmové nerovnosti bere v úvahu rozdělení příjmů jako celku, na 

rozdíl od měření chudoby, která se zabývá pouze spodní části rozdělení příjmů 

(Adamcová, Němečková et al., 2009).  

Lapáček (2008) uvádí, že příjmová nerovnost neboli rozdíl v příjmech osob 

nebo domácností vždy byly a jsou přirozenou součástí každé ekonomiky. Příjmová 

nerovnost se vyvine v každé společnosti, ve které existují rozdíly ve schopnostech 

jednotlivých osob. Pokud tyto rozdíly dlouhodobě přetrvávají, začnou časem růst i 

rozdíly ve vlastněném majetku.  

Krebs et al. (2007, s. 131) definují chudobu jako „stav, kdy lidé nejsou schopni 

uspokojovat své základní životní potřeby v míře, kterou společnost v dané době uznává 

jako minimální či nezbytně nutnou.“ Chudoba je zejména důsledkem nerovného 

přístupu k příjmům a také k bohatství (Krebs et al., 2007). 

Chudobu je možné definovat buď jako absolutní nebo relativní. Absolutní 

chudoba je spojena s nedostatkem prostředků k uspokojení základních životních potřeb 

(Mareš, 1999). Absolutní přístup se používá především pro chudé rozvojové země, kde 

problém fyzického přežití a smrti je pořád aktuální. Relativní chudoba vychází z 

příjmového rozložení ve společnosti a mění se podle vývoje celkové příjmové úrovně 

(Krebs et al., 2007). Podle Mareše (1999) je založena na srovnání standardu chudých a 

těch, kteří chudí nejsou. Představuje tedy problém chudoby v bohaté, ale nerovností 

charakterizované společnosti. „Základní životní potřeby jsou zde sice v celé populaci 

uspokojovány, ale část této populace je vyloučena z běžného spotřebitelského standardu 

společnosti, ve které žije, a tím i z dalších aktivit, které tento standard umožňuje“ 

(Mareš, 1999, s. 111). Eurofound (2007) uvádí, že relativní přístup je určen především 
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pro ekonomicky vyspělejší státy, kde je chudoba vnímána zejména jako sociální 

vyloučení.  

2.6.1 Měření nerovnosti v rozdělení důchodů a bohatství 

K zjištění velikosti disproporcí v rozdělení důchodů a bohatství mezi 

jednotlivými obyvateli dané země je používáno několik způsobů (Jurečka, 2010).  

a) Lorenzova křivka 

Jedním ze způsobů vyjádření nerovností je Lorenzova křivka, která zobrazuje 

podíl z celkového příjmu obdržený kumulativním procentem příjemců (Perkins, Radelet 

a Lindauer, 2006). Na vodorovné ose grafu jsou naneseny kumulativní procenta 

obyvatel a na svislé ose kumulativní podíly na celkovém důchodu země (Jurečka, 

2010). „Bod na křivce tedy informuje o procentu populace, které je příjemcem daného 

procenta celkového důchodu“ (Pearce et al., 1992, s. 194).  

„Diagonála, která v grafu spojuje body 0 a A, se nazývá linie absolutní rovnosti 

a přestavuje dokonale rovnoměrné rozdělení důchodů mezi jednotlivé domácnosti. Tato 

linie slouží pouze pro optické srovnání, neboť čím blíže k ní leží skutečná Lorenzova 

křivka, tím je rozdělení důchodu vyrovnanější“ (Jurečka, 2010, s. 308, 309).  

Lomená čára 0BA je nazývána jako linie absolutní nerovnosti. Pokud se 

skutečná Lorenzova křivka nachází blízko čáry absolutní nerovnosti, tak jsou důchody 

v dané zemi velmi nerovnoměrně rozděleny (Jurečka, 2010). 

Graf 2.2 Lorenzova křivka 

 

Zdroj: Jurečka, (2010, s. 308) 
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b) Giniho koeficient 

Nejpoužívanější a nejznámější nástroj pro měření nerovnosti je Giniho 

koeficient, který je pojmenován po italském statistikovi Corradu Ginim (Perkins, 

Radelet a Lindauer, 2006). Lze ho odvodit od Lorenzovy křivky. Tento koeficient 

určuje, do jaké míry se skutečné rozdělení příjmů odlišuje od rozdělení ideálního, ve 

kterém každý přijímá stejně velký podíl z celkového příjmu. Získáme ho tím, když 

plochu ohraničenou linií rovnosti a Lorenzovy křivky vydělíme polovinou plochy 

čtverce, ve kterém se křivka nachází. Čím větší je podíl plochy mezi Lorenzovou 

křivkou a linií rovnosti, tím je hodnota Giniho koeficientu vyšší (Todaro a Smith, 

2012). Vzorec pro výpočet Giniho koeficientu vypadá tedy takto:  

             (2.1) 

Koeficient nabývá hodnot od nuly do jedné, a čím více se blíží k hodnotě jedné, 

tím je rozdělení rovnější a naopak (Jurečka, 2010). 

Podle Morse (2004) patří k nevýhodám Giniho koeficientu to, že z jeho hodnot 

nelze zjistit přesné rozvrstvení nerovnosti ve společnosti. Také nesvědčí o životní 

úrovni a nízké hodnoty koeficientu neznamenají vyšší životní standard než hodnoty 

vysoké. Pro jeho výpočet je třeba získat velmi kvalitní data. 

Graf 2.3 Giniho koeficient 

 

Zdroj: Jurečka, (2010, s. 309)  

c) Koeficient příjmové nerovnosti S80/S20 

Nerovnosti v rozdělení důchodů a bohatství lze vyjádřit také pomocí koeficientu 

příjmové nerovnosti S80/S20. Výpočet spočívá v tom, že se seřadí všechny domácnosti 

vzestupně podle výše důchodů a rozdělí se do pěti stejně velkých skupin. Každé skupině 

obyvatelstva se přiřadí příslušný procentuální podíl, kterým se daná skupina obyvatel 
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podílí na celkovém národním důchodu v příslušném roce. Míra nerovnosti se dostane 

jako poměr procentního podílu nejchudší příjmové skupiny na celkovém národním 

důchodu k procentnímu podílu nejbohatší skupiny obyvatelstva na celkovém důchodu 

daného státu. Čím více se tento ukazatel blíží hodnotě jedna, tím je rozdělení důchodu 

mezi domácnostmi rovnoměrnější (Jurečka, 2010).  

2.6.2 Míra chudoby 

Míra chudoby je často používaným měřítkem pro rozdělení důchodu. „Je to 

podíl obyvatelstva, u něhož příjem domácnosti nedosahuje v absolutním vyjádření 

minimální úrovně, nazývané hranice chudoby“ (Jurečka, 2010, s. 310). Každá osoba, 

která nedosahuje této úrovně, je označována jako chudá. Obvykle je minimální úroveň 

stanovována pomocí spotřeby nebo příjmu jako indikátorů zboží a služeb, které má 

jednotlivec k dispozici (Adamcová, Němečková et al., 2009). Jurečka (2010) uvádí, že 

nastavení hranice chudoby je závislé na velikosti domácnosti a každoročně se 

přizpůsobuje změnám cenové hladiny. 

„Výpočet míry ohrožení chudobou podle metodiky EU se opírá o tzv. 

ekvivalizovaný příjem, což je podíl disponibilního příjmu domácnosti a počtu jejich 

spotřebních jednotek“ (ČSÚ, 2012b). Vypočtený ekvivalizovaný příjem domácnosti je 

následně přiřazen všem jejím členům. Podle výše jejich ekvivalizovaného příjmu je 

vypočítána hranice chudoby. Evropský statistický úřad stanovil hranici chudoby na 

úrovni 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu. Doplňkovými hranicemi jsou 40, 50 a 

70 % mediánu ekvivalizovaného příjmu. Míra chudoby je tedy vyjádřena jako podíl 

osob s ekvivalizovaným příjmen, který je nižší než je zvolená hranice chudoby na 

celkovém počtu osob. Tato jednotná metodika je používána pro mezinárodní srovnání 

mezi státy EU (ČSÚ, 2012b). Výhodou použití této mediální hodnoty příjmu je, že jsou 

vyloučeny extrémní hodnoty. Výsledek pak není ovlivněn extrémně nízkými nebo 

naopak extrémně vysokými příjmy (Eurofound, 2007).  

Potřebná data týkající se příjmové nerovnosti a chudoby jsou získána ze 

statistické databáze Evropského statistického úřadu. 
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2.7 Životní podmínky 

V rámci programu EU-SILC probíhá šetření Životní podmínky. „Účelem šetření 

je získávat reprezentativní údaje o příjmovém rozdělení jednotlivých typů domácnosti, 

údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností předměty 

dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých 

osob žijících v domácnostech“ (ČSÚ, 2012a).  

 Podle Komise Evropských společenství (2008) je EU-SILC 

multidimenzionálním nástrojem, který je zaměřen na příjmy, ale současně zahrnuje i 

práci, bydlení, zdraví, vzdělání a demografii. Díky jeho velkému rozsahu zkoumaných 

oblastí se tak stal zdrojem údajů pro analýzu sociálního začlenění a rozdělení příjmů na 

úrovni EU.  

 Projekt EU-SILC je složen z primárních a sekundárních cílových proměnných. 

Primární neboli roční proměnné jsou buď informace o domácnostech, nebo o 

jednotlivcích, což jsou osoby ve věku 16 a více let, a tyto proměnné jsou seskupeny do 

několika oblastí. Na úrovni domácnosti to je 5 oblastí: základní údaje, bydlení, příjem, 

sociální vyloučení, informace o práci. Sekundární cílové neboli modulové proměnné se 

prezentují každoročně pouze v průřezové složce nástroje. První moduly se týkaly 

například těchto informací: mezigenerační přenos chudoby, sociální participace nebo 

podmínky bydlení (KES, 2008).  

EU-SILC se vztahuje pouze na osoby žijící v  domácnostech. Cílová populace 

nezahrnuje osoby žijící v kolektivních domácnostech a v ústavech. Vyloučení starých 

lidí žijících v ústavech, lidí se zdravotním postižením a dalších zranitelných skupin jako 

jsou bezdomovci, z výběrových souborů může mít v každé zemi odlišný dopad 

(Atkinson a Marlier, 2010). 

 Všechny země pro provádění statistického výběru, sbírají informace o 

reprezentativních náhodných výběrových souborech z cílového základního souboru. 

Aby bylo možné produkovat panelové a průřezové informace každým rokem a aby se 

panelová složka týkala minimálně čtyř let, Eurostat doporučil rotační systém. Výběrový 

soubor je rozdělen do čtyř dílčích výběrových souborů označených jako rotační 

skupiny, přičemž každá skupina reprezentuje celou populaci. Myšlenka pak spočívá 

v tom, že se každý rok vyřadí jedna skupina, která je nahrazena novou a je sledována 

spolu se zbylými skupinami (KES, 2008).  
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Materiální deprivace 

V rámci šetření EU-SILC jsou všechny členské státy EU povinny zjišťovat 

materiální deprivaci. Materiální deprivace neměří chudobu pomocí příjmů, ale pomocí 

spotřeby. Spotřebu domácnosti na rozdíl od příjmu lze snáze změřit, především u 

domácnosti, které své produkty hlavně spotřebovávají. Jedná se ale o hůře zjistitelný 

ukazatel (Perkins, Radelet a Lindauer, 2006).  

Podle Českého statistického úřadu (2012e) „míra materiální deprivace vyjadřuje 

podíl materiálně deprivovaných osob trpících určitým materiálním nedostatkem, tzn. 

osob, které si nemohou dovolit některé věci, služby či požitky.“ Konkrétně tedy určuje 

podíl osob, kterým chybí alespoň 4 položky z celkově 9 stanovených, jež jsou v šetření 

zkoumány (ČSÚ, 2012e). Je zkoumáno, zda domácnost může čelit neočekávaným 

výdajům, jestli si může dovolit zaplatit ročně alespoň týdenní dovolenou, platit nájemné 

a splácet hypotéky nebo jiné půjčky, mít jídlo s masem, kuřetem nebo rybou každý 

druhý den, dostatečně vytápět byt, vlastnit pračku, barevnou televizi, telefon nebo 

osobní auto (Atkinson a Marlier, 2010).  

„Míra deprivace je počítána za všechny osoby celkem, za osoby pod hranicí 

chudoby a za osoby nad hranicí chudoby“ (ČSÚ, 2012b). 

2.8 Shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo vymezit základní pojmy, a to jak životní úroveň, tak 

kvalitu života. Práce je vymezena podle ekonomického pojetí životní úrovně. 

Vybranými ukazateli životní úrovně jsou index lidského rozvoje, hrubý domácí produkt 

na obyvatele, nezaměstnanost, příjmy, výdaje a spotřeba domácností, příjmová 

nerovnost a chudoba. Příjmová nerovnost bude měřena pomocí Giniho koeficientu a 

koeficientu příjmové nerovnosti S80/S20. Chudoba zase podle ukazatelů míra ohrožení 

chudobou a materiální deprivace. Potřebná data jsou získána z oficiálních stránek 

Evropského statistického úřadu, z Rozvojového programu Organizace spojených 

národů, ze Světové banky a z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
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3 Vývoj životních podmínek zemí Visegrádské skupiny do konce 20. 

století 

Třetí kapitola je zaměřena na ekonomický vývoj zemí Visegrádské skupiny a na 

vývoj jednotlivých ukazatelů životní úrovně od počátku 90. let 20. století, kdy tyto 

země začaly transformovat své ekonomiky na tržní kapitalistické systémy až do konce 

20. století. 

3.1 Visegrádská skupina 

Visegrádská skupina, také známá jako V4, vznikla 15. února 1991 v maďarském 

Visegrádu (MPSV, 2007). Ve Visegrádu podepsali politici deklaraci blízké spolupráce 

tří (později čtyř) středoevropských států na jejich cestě k evropské integraci. Je to tedy 

regionální uskupení mezi Českou republikou, Slovenskem (dříve Československem), 

Polskem a Maďarskem (Visegrad Group, 2013). V4 úzce spolupracuje také s dalšími 

státy např. s Rakouskem, Slovinskem, zeměmi Beneluxu nebo Japonskem (MPSV, 

2007). 

Visegrádská spolupráce není institucionalizována, funguje na principu 

pravidelného setkávání jejich představitelů na různých úrovních. Oficiální setkání 

premiérů se koná jednou ročně a v období mezi těmito summity vykonává vždy jeden 

členský stát předsednickou funkci (MPSV, 2007). Spolupráce mezi zeměmi V4 je 

koordinována ministerstvy zahraničních věcí (MZV ČR, 2006). 

Vstupem všech čtyř členských zemí do NATO a EU byly splněny úkoly 

stanovené Visegrádskou deklarací, a to zejména plná integrace do nejdůležitějších 

euroatlantických struktur (MZV ČR, 2006). Díky vstupu do EU také značně vzrostly 

zahraničně-politické aktivity Visegrádské skupiny a skupina se zaměřila na prosazování 

stability a spolupráce v rozsáhlejším regionu Střední Evropy (Visegrad Group, 2013). 

Mezinárodní visegrádský fond je jedinou pevnou organizační strukturou V4. 

Posláním fondu je podpora rozvoje užší spolupráce a posilování vzájemných vazeb 

mezi těmito zeměmi. Fond podporuje finančně projekty v oblastech vědy a výzkumu, 

kultury, výměny mládeže, vzdělávání, rozvoj turismu a příhraniční spolupráce (ICV, 

2011). Podle MPSV (2007) fond financuje v naprosté většině případů aktivity 

nevládních subjektů a díky tomu podporuje občanskou dimenzi visegrádské spolupráce. 
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3.2 Vývoj ekonomik a životní úrovně zemí Visegrádské skupiny 

v 90. letech 

„V 80. letech se většina centrálně plánovaných ekonomik dostává do celkové 

stagnace a jejich zaostávání za vývojem ve vyspělých tržních ekonomikách se projevuje 

nejen v životní a technické úrovni a celkovém fungování společenského a 

hospodářského mechanismu, ale i v nižších tempech růstu HDP a produktivity práce“ 

(Spěváček, 1999, s. 38). Tyto hospodářské potíže a také neschopnost těchto zemí 

konkurovat vyspělým tržním ekonomikám patří mezi hlavní příčiny revolučních změn, 

které zde proběhly v roce 1989. Na počátku 90. let tedy země středovýchodní Evropy 

prochází složitým procesem transformace bývalé centrálně plánované ekonomiky na 

ekonomiku tržní (Spěváček, 1999).  

Transformační strategie byly dvě, a to gradualismus a šoková terapie. Maďarsko 

volilo gradualismus především z toho důvodu, že jim chyběl dostatečný politický 

kapitál. Neměli totiž pro drastická transformační opatření širokou podporu obyvatelstva. 

Tyto podmínky byly ale splněny v Československu a Polsku, kde byla revoluce vedena 

proti komunistům. V těchto státech lidé nahlíželi na transformaci jako na pokračování a 

dokončení protikomunistické revoluce, proto z tohoto důvodu podpořili politiky, kteří 

požadovali rychlé odstranění systému centrálního řízení a plánování (Holman, 2000). 

3.2.1 Transformační recese 

Na začátku transformačního procesu byly všechny státy východního bloku 

zasaženy poklesem výkonu. Toto období bývá označováno jako transformační recese. 

Klesaly prakticky všechny složky poptávky. Většina zemí nacházející se ve střední 

Evropě dosáhla hospodářského dna v roce 1992 nebo až v roce 1993 (Žídek, 2006). 

Výjimkou bylo Polsko, které dosáhlo hospodářského dna o rok dřív a z hlubší recese se 

vymanilo už v roce 1992, viz následující tabulka 3.1.  

Tab. 3.1 HDP na obyvatele ve stálých cenách roku 2005, PPP (v USD) 

Země/rok 1990 1991 1992 

ČR 16 361 14 495 14 407 

SR 12 693 10 834 10 103 

Polsko 8 182 7 581 7 748 

Maďarsko 13 120 11 560 11 210 

Zdroj: World bank, 2013a, vlastní úprava 
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„Transformační pokles měl jednoznačně poptávkový charakter“ (Holman, 2000, 

s. 38). Holman (2000) dále uvádí, že vnější příčinou hospodářského poklesu byl rozpad 

společného trhu socialistických zemí, který připravil socialistické podniky o jejich 

stabilní a spolehlivé odbytiště. Především o odbytiště, která nebyla tak náročná na 

kvalitu produktu, jako to bylo u trhu kapitalistických zemí. Pokles exportů vedl 

k poklesu investic, poté co si průmyslové podniky uvědomily, že ztráta trhů pro své 

tradiční dodávky je nenávratná. Pokles exportu a následně investic měl následný dopad i 

na snížení spotřeby. Vnitřní příčinou byla samotná transformace. V zemích, ve kterých 

proběhla šoková terapie, došlo k velkému poklesu spotřebitelské poptávky. „Cenový 

skok v prvním roce transformace byl totiž doprovázen mnohem menším vzestupem 

nominálních mezd, takže reálné mzdy značně klesly“ (Holman, 2000, s. 38). Také náhlý 

přechod k restriktivní měnové politice, který podnikům zhoršil dostupnost úvěrů, 

přispěl k výraznému poklesu investiční poptávky.  

Podle některých ekonomů mohla za hluboký transformační pokles šoková 

terapie. Jenže hluboký pokles zažilo také Maďarsko, které zvolilo opačnou metodu 

transformace. V roce 1991 byl totiž hospodářský pokles v Maďarsku a 

v Československu téměř stejný, viz tab. 3.2. Z toho lze usoudit, že šoková terapie 

nebyla ve skutečnosti hlavní příčinou hospodářského poklesu. Navíc fakt, že hluboký 

hospodářský pokles zažily všechny postkomunistické země, svědčí o tom, že jeho 

hlavní příčinou byl spíše vnější šok ze ztráty tradičních trhů.  

Tab. 3.2 HDP na obyvatele, PPP, meziroční růst ve stálých cenách roku 2005 v % 

Země/rok 1990 1991 1992 

ČR  -11,4 -0,6 

SR -3,1 -14,6 -6,8 

Polsko  -7,3 2,2 

Maďarsko -2,5 -11,9 -3,0 

Zdroj: World bank, 2013a, vlastní úprava 

Hospodářský pokles ve většině zemí přesahoval deset procent. Podle Holmana 

(2000) to bylo způsobeno především tím, že socialistické ekonomiky vyráběly nad 

potencionálním produktem. To znamená, že hrubý domácí produkt byl v bývalých 

socialistických státech udržován značně nad úrovní svého potencionálu. Proto 

v průběhu transformace začal domácí produkt konečně klesat ke svému přirozenému 
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produktu. Výjimkou bylo Polsko, kde k značnému poklesu domácího produktu pod 

potenciál došlo již v průběhu hospodářské deprese v 80. letech (Holman, 2000).  

Mnozí ekonomové ale poukazují na skutečnost, že pokles výkonu v první fázi 

transformace nebyl až tak vysoký, jak ukazují oficiální statické ukazatele. Předchozí 

komunistický režim totiž nadhodnocoval své výsledky, navíc statistický úřad obtížně 

získával informace o vývoji soukromého sektoru, protože nebyl na novou situaci 

připraven, tržní subjekty ve snaze vyhnout se placení daní snižovaly vykazované 

výkony a vykázaná inflace byla nejspíše vyšší než reálný růst cen, což se ukázalo 

podhodnocením reálného výkonu ekonomiky (Žídek, 2006). „Lze proto předpokládat, 

že po překonání transformačního poklesu z let 1990-1991 ve skutečnosti docházelo 

k rychlejšímu ekonomickému růstu, než jaký ukazují statistiky“ (Holman, 2000, s. 40). 

Myant (2003) uvádí, že někteří ekonomové upozorňují na skutečnost, že i když 

poklesl výkon, bohatství ve společnosti se nezměnilo.  

Nezaměstnanost se postupně stávala problémem zemí středovýchodní Evropy, 

avšak rovněž v rozdílné míře a dynamice. Na začátku 90. let byla nejvyšší míra 

nezaměstnanosti na Slovensku, poté ale začala růst v Polsku. V Maďarsku se zvyšovala 

poněkud mírněji. Nejnižší nezaměstnanost vykazovala Česká republika (Karpová, 

2004).  

Podle Holmana (2000) postkomunistické země trpěly přezaměstnaností. Měkké 

plány a rozpočty motivovaly podniky ke zbytečnému zaměstnávání velkého počtu lidí. 

Když začala transformace, podniky pod tlakem poklesu poptávky byly nuceny snižovat 

produkci i zaměstnanost. Mnoho lidí ale odcházelo ze zaměstnání, aniž by si hledali 

práci novou. To se týkalo hlavně žen, důchodců a lidí, kteří začali sami podnikat. Ve 

všech zemích kromě Polska docházelo k jevu, při kterém zaměstnanost klesala mnohem 

rychleji, než jak rostla nezaměstnanost.  

Výše nezaměstnanosti v postkomunistických zemích až tak moc nesouvisela 

s volbou transformační strategie. Ta byla ovlivněna především faktory, které se 

vytvořily v jednotlivých zemích před rokem 1989. Např. v České republice byla od 

počátku transformace nezaměstnanost pozoruhodně nízká. Holman (2000) to vysvětluje 

tím, že došlo k rychlému přesunu velkého počtu lidí z průmyslu do expandujícího 

sektoru služeb. V zemích, kde neproběhly socialistické tržně orientované reformy a kde 

byl sektor služeb nedostatečně rozvinutý a průmysl předimenzovaný, byl tento proces 

intenzivnější. Počáteční pokles průmyslové produkce byl v prvním roce transformace 
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rychle vyrovnán expanzí služeb, takže k většímu zvýšení nezaměstnanosti nedošlo. 

Také se velmi rychle rozvíjelo soukromé podnikání, které vstřebávalo velké množství 

lidí. K nízké nezaměstnanosti přispěly rovněž „transformační polštáře“, které snížily 

pracovní náklady a tím podpořily rychlý rozvoj služeb. Demograficko-ekonomickým 

vysvětlením této nízké nezaměstnanosti byly odchody lidí do důchodu. Za socialismu si 

totiž mnoho důchodců přivydělávalo k důchodům. Podle ekonomických hypotéz byla 

nízká nezaměstnanost v České republice způsobena rychlou expanzí služeb, které byly 

v Československu rozvinuté nedostatečně, zatímco v Maďarsku a Polsku již ke konci 

komunismu existoval silný sektor soukromých služeb a obchodu. Proto pokles 

průmyslové výroby v těchto zemích nemohl být vykompenzován tak výraznou expanzí 

sektoru služeb, jak tomu bylo v České republice. Na Slovensku byla zas vysoká 

nezaměstnanost způsobena vyšším podílem těžkého průmyslu a také větší závislosti 

průmyslu na rozpadajícím se socialistickém trhu. V Polsku mohla být do určité míry 

způsobena skrytou nezaměstnaností v zemědělství, která se otevřeně projevila až po 

rozpadu socialismu.  

Holman (2000) poukazuje také na to, že v zemích, které provedly šokovou 

terapii, došlo na začátku transformace k značnému poklesu reálných mezd a s nimi 

spojených mzdových nákladů, a to v měně domácí i v měnách zahraničních. Cenový 

skok totiž zvýšil ceny mnohem víc, než jak byly schopny narůst nominální mzdy. Kvůli 

tomu došlo k poklesu reálných mezd a mzdových nákladů v domácí měně. „Devalvace 

zas podhodnotila domácí měnu vůči měnám zahraničním“ (Holman, 2000, s. 40). Ke 

snížení reálných mezd došlo v Polsku, v Československu a taky v Maďarsku, ale byl 

zde rozdíl. „V Maďarsku byl pokles reálných mezd rozložen do více let a v žádném roce 

nedošlo k citelnému poklesu“ (Holman, 2000, s. 41). V Československu a v Polsku zas 

došlo k citelnému poklesu reálných mezd v prvním roce šokové terapie a vzniklý 

„mzdový polštář“ tak umožnil podnikům se s tím snáze vyrovnat.   

Večerník (1998) uvádí, že transformace nevyvolává pouze změny ve struktuře 

mezd, ale také vede k závažným změnám v nerovnosti příjmů domácností, které jsou 

dány nestejným příjmovým vzestupem různých skupin obyvatelstva. Během těchto 

sociálně ekonomických přeměn určité skupiny obyvatelstva získávají a jiné naopak 

ztrácejí. Období transformace je velmi příznivé pro získávání mimořádně vysokých 

příjmů. Příjmové rozdíly začaly růst na počátku 90. let ve všech sledovaných zemí 

středovýchodní Evropy. 
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S rostoucí příjmovou nerovností a cenovou liberalizací se změnilo také 

spotřební chování domácností. Domácnosti se musely začít spoléhat víc na sebe než na 

státní podporu. Celkový vliv demografických ukazatelů na strukturu výdajů domácností 

se začal snižovat a vliv vzdělání jako projevu sociálního statusu zvyšovat (Večerník, 

1998). 

Soukromá spotřeba silně klesla v letech, kdy došlo k liberalizaci cen (Spěváček, 

1999). Nominální mzdy totiž nerostly stejně rychle jako ceny. Domácnosti se také 

obávaly budoucího vývoje, především nárůstu nezaměstnanosti, a proto relativně snížily 

svoji spotřebu a zvýšili úspory. V roce 1992 byl významným faktorem poklesu spotřeby 

u československých domácností také nejistota ohledně dělení státu (Žídek, 2006). Podle 

Spěváčka (1999) k hlubokému poklesu soukromé spotřeby došlo nejdříve v Polsku, a to 

zhruba o 16 %. V Československu došlo k hlubokému poklesu o rok později. Pouze 

Maďarsko, které zvolilo jinou metodu transformace, zaznamenalo mírnější pokles 

soukromé spotřeby, který byl rozložen do několika let. 

Dle Večerníka (1998) se na počátku 90. let se průměrná struktura výdajů 

domácností v zemích středovýchodní Evropy poněkud sblížila. Struktura spotřeby po 

zahájení transformace se začala měnit různým způsobem, avšak s jedním společným 

rysem, který se týkal bydlení, protože podíl výdajů na energii a nájemné vzrostl ve 

všech zemích středovýchodní Evropy a pro všechny typy domácností. Nejrychleji rostl 

v Polsku a relativně nejpomaleji v České republice. Také podíl výdajů na zdravotní 

služby rostl, i když mnohem pomaleji. Domácnosti byly tedy přinuceny k vyšším 

výdajům všude tam, kde se stát rozhodl snížit dřívější podporu. Ve spotřebě potravin 

byly trendy rozdílné. V České republice se podíl výdajů na potraviny v 90. letech moc 

nezměnil ani v jednom typu domácnosti. Ke značnému poklesu podílu výdajů na 

potraviny došlo v Polsku. Domácnosti ekonomicky aktivních osob na Slovensku na růst 

cen odpověděly růstem podílu výdajů na potraviny na celkových výdajích, aby udržely 

nezměněný objem spotřeby potravin. Domácnosti ve všech zemích začaly ale relativně 

šetřit na odívání, a to hlavně v Polsku. Na druhou stranu nákup zboží dlouhodobé 

spotřeby zůstal z hlediska svého podílu v rodinných výdajích v České republice 

nezměněn, ovšem o něco poklesl na Slovensku a značně poklesl v Polsku.  

Index lidského rozvoje byl podle současné metodiky přepočten pouze na roky 

1990 a 1995. Na počátku transformace v roce 1990 dosahoval v jednotlivých 

středoevropských zemích těchto hodnot, viz tabulka 3.3. 
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Tab. 3.3 Index lidského rozvoje a jeho indexy a dílčí ukazatele v roce 1990 

Země/ 

ukazatel 

Index 

HND 

HND na 

obyvatele, 

(2005, 

PPP$) 

Index 

vzdělání 

Očekávaný 

počet let 

školní 

docházky 

dětí 

Prům. 

počet let 

školní 

docházky 

dospělých  

Index 

zdraví 

Očekáva-

ná délka 

dožití při 

narození 

Index 

HDI 

ČR 
0,691 12 425 

0,762 12,0 10,9 0,819 71,9  

SR 0,746 11,9 10,6 0,808 71,2 0,747 

Polsko   0,676 12,3 8,4 0,803 70,9  

Maďar-

sko 

0,683 11 768 0,661 11,3 8,7 0,778 69,3 0,706 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní úprava 

 Z tabulky je zřejmé, že i když pro Českou republiku a Polsko nebyl celkový 

index lidského rozvoje spočítán, dosáhla patrně Česká republika v roce 1990 nejvyššího 

indexu lidského rozvoje. V České republice byla nejvyšší míra vzdělanosti, zdraví a 

také HND na obyvatele. Nejnižší úrovně lidského rozvoje dosáhlo Maďarsko.  

Podle hodnoty indexu jsou v tomto transformačním roce země zařazeny do 

kategorie zemí s vysokou úrovní lidského rozvoje.  

3.2.2 Obnova hospodářského růstu 

Po překonání transformačního poklesu se v bývalých komunistických zemích 

obnovil hospodářský růst (Holman, 2000). Karpová (2004) uvádí, že z hlubší recese se 

Česká republika, Maďarsko a Slovensko vymanily v roce 1994. Silnější hospodářský 

růst byl pro země středovýchodní Evropy od poloviny 90. let dosti příznačný, což je 

možné vidět v tabulce 3.4 a 3.5. Vyššího hospodářského výkonu dosahovaly zejména 

Slovensko a Polsko. V letech 1995 až 1996 měly přírůstky HDP nad 6 %. Tento růst byl 

ve středovýchodní Evropě podmíněn zejména růstem exportu a přílivem přímých 

zahraničních investic. Holman (2000) poukazuje na to, že byl hospodářský růst 

Slovenska a také České republiky doprovázen vysokým podílem investic, v Polsku 

tomu ale tak nebylo. Polsko dosahovalo vysokého hospodářského růstu zejména z toho 

důvodu, že transformační pokles domácího produktu, který nastal v roce 1990, nebyl 

poklesem na potenciální produkt, tak jak tomu bylo v Československu a částečně také 

v Maďarsku, ale dalším hlubším poklesem pod potenciální produkt. Polsko proto mohlo 

docela rychle obnovit hospodářský růst a ten mohl dosáhnout poměrně vysokých hodnot 

i bez velkých investic. Jednalo se totiž o růst na úroveň potenciálního produktu. Také 
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polský hospodářský růst byl v průběhu 90. let do určité míry stále vyrovnáváním 

poklesu z 80. let. Což nešlo říct o ostatních středoevropských zemích, kde hospodářský 

růst již požadoval velké kapitálové investice. 

Česká republika dosáhla nejvyššího tempa růstu v roce 1995, a to 6,3 %. Toto 

silné oživení se už v následujícím období neopakovalo a v letech 1997 až 1998 došlo 

k recesi
1
 (Karpová, 2004). Hlavním tahounem v roce 1999, ve kterém došlo k oživení 

ekonomiky, se stal export, který směřoval hlavně do zemí EU (Žídek, 2006). Karpová 

(2004) zmiňuje, že k menšímu zvolnění hospodářské dynamiky došlo po tomto období 

také na Slovensku a v Polsku. Polsko ale i nadále vykazovalo nejvyšší průměrný růst ze 

zemí středovýchodní Evropy. Maďarsko sice obnovilo hospodářský růst v roce 1994, 

avšak dlouhodobý a skutečně silný ekonomický růst nastal až v roce 1997. 

Tab. 3.4 HDP na obyvatele, PPP, meziroční růst ve stálých cenách roku 2005 v % 

Země/rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR -0,0 2,9 6,3 4,7 -0,7 -0,1 1,8 

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

Polsko 3,5 5,1 6,8 6,2 7,0 4,9 4,5 

Maďarsko -0,5 3,1 1,6 0,3 3,3 4,3 3,5 

Zdroj: World bank, 2013a, vlastní úprava 

Tab. 3.5 HDP na obyvatele ve stálých cenách roku 2005, PPP (v USD) 

Země/rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 14 401 14 815 15 746 16 480 16 357 16 334 16 625 

SR 9 692 10 253 10 820 11 547 12 038 12 546 12 538 

Polsko 8 017 8 424 8 997 9 551 10 221 10 727 11 213 

Maďarsko 11 158 11 503 11 691 11 730 12 121 12 644 13 085 

Zdroj: World bank, 2013a, vlastní úprava 

 Karpová (2004, s. 6) uvádí, že: „pro druhou polovinu devadesátých let bylo 

v zemích střední a východní Evropy příznačné určité sblížení úrovně nezaměstnanosti a 

menší dynamika jejich změn.“ V České republice se začala nezaměstnanost postupně 

zvyšovat po roce 1997 v důsledku působení hospodářské krize a v roce 1999, i přes 

mírný ekonomický růst, se dostala skoro až k 9 %. Podle Sirovatky a Mareše (2003) za 

tento růst mohly vysoké mzdy, ale také restrukturalizace podniků, které do této doby 

                                                           
1
 K příčinám recese viz např. Holman (2000) a Žídek (2006) 
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udržovaly část umělé zaměstnanosti. Žídek (2006) jako důvod jejího růstu udává pokles 

schopnosti ekonomiky absorvovat pracovní sílu. Problémy s uplatněním se projevily 

především u hůře zaměstnavatelných skupin, a to u mladistvých, absolventů škol, žen 

po mateřské dovolené, pracovníků bez kvalifikace a zdravotně postižených. Karpová 

(2004) zmiňuje, že v Polsku se sice podařilo o mnoho vyšší nezaměstnanost do roku 

1998 sice snížit téměř k 10 %, ale poté opět začala růst. V Maďarsku se podařilo 

nezaměstnanost od roku 1994 postupně snižovat, pod 10 % se dostala v roce 1996. 

Podle Tomšíka (1997) se nezaměstnanost začala snižovat především díky proexportní 

politice. Po provedené devalvaci se totiž maďarské zboží stalo cenově zajímavější pro 

zahraniční importéry. Karpová (2004) dále uvádí, že pro Slovensko zůstala i nadále 

nezaměstnanost mimořádným problémem, protože po určitém snížení v letech 1995 až 

1997 začala opět růst a v roce 1999 se vyšplhala až na 16,3 %. Vývoj míry 

nezaměstnanosti od roku 1994 až do roku 1999 je znázorněn v následující tabulce. 

Tab. 3.6 Míra nezaměstnanosti (v %) 

Země/rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 4,3 4,1 3,9 4,8 6,4 8,6 

SR 13,7 13,1 11,3 11,8 12,6 16,3 

Polsko 14,4 13,3 12,4 10,9 10,2 13,4 

Maďarsko 11 10,4 9,6 9 8,4 6,9 

Zdroj: OECD, 2013b, vlastní úprava 

Po překonání transformační recese začaly růst také reálné mzdy. Nejvyšší 

meziroční nárůsty průměrné měsíční mzdy byly v České republice zaznamenány 

v letech 1994–1996, což bylo způsobeno především dobrou ekonomickou situací. Ve 

druhé polovině 90. let, v letech 1997 až 1999, kdy byla česká ekonomika poznamenána 

ekonomickou recesí, došlo v průběhu roku 1998 k poklesu reálných mezd o 0,33 %. 

V Maďarsku a v Polsku mzdy rostly o poznání rychleji. Naopak Slovensko po nástupu 

Dzurindovy vlády zaznamenalo v roce 1999 a v následujícím roce výraznější pokles 

(Tuček, et al., 2003). 
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Tab. 3.7 Průměrná měsíční mzda ve stálých cenách roku 2011, PPP, (v USD) 

Země/rok 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 965,67 1062,42 1075,42 1071,83 1113,42 

SR 878,08 954,75 1074,08 1117,42 1095,67 

Polsko 1112,33 1197,42 1257,75 1297,17 1402,50 

Maďarsko 1179,50 1175,42 1204,83 1216,17 1202,42 

Zdroj: OECD, 2013a, vlastní úprava 

Tab. 3.8. Růst reálné průměrné měsíční mzdy (v %) 

Země/rok 1996 1997 1998 1999 

ČR 10,01 1,22 -0,33 3,88 

SR 8,73 12,5 4,04 -1,95 

Polsko 7,65 5,04 3,13 8,12 

Maďarsko -0,36 2,5 0,94 -1,13 

Zdroj: OECD, 2013a, vlastní úprava 

Výdaje domácností na konečnou spotřebu na obyvatele neboli soukromá 

spotřeba na obyvatele se od roku 1993 do roku 1999 vyvíjely následujícím způsobem, 

viz tab. 3.9 a 3.10. Je nutné zmínit, že spotřeba domácností zde zahrnuje také výdaje 

neziskových institucí sloužící domácnostem. Největší výdaje domácností na konečnou 

spotřebu na obyvatele je možné vidět po celé sledované období u České republiky. 

Přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán u Polska, kde výdaje z roku 1993 do roku 1999 

vzrostly o 773 USD.  

Tab. 3.9 Výdaje domácností na konečnou spotřebu na obyvatele ve stálých cenách 

roku 2000 (v USD) 

Země/rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 2422,04 2522,73 2651,34 2864,51 2911,76 2879,70 2942,24 

SR 2296,34 2307,89 2425,01 2644,07 2758,56 2935,80 2938,82 

Polsko 1981,74 2071,70 2127,28 2314,33 2480,50 2605,18 2755,08 

Maďarsko 2329,92 2279,45 2131,97 2079,20 2128,90 2244,00 2409,37 

Zdroj: World bank, 2013b, vlastní úprava 
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Tab. 3.10 Růst reálných výdajů domácností na konečnou spotřebu na obyvatele 

(v %) 

Země/rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 1,07 4,16 5,10 8,04 1,65 -1,10 2,17 

SR 7,98 0,50 5,07 9,03 4,33 6,43 0,10 

Polsko 5,26 4,54 2,68 8,78 7,18 5,03 5,75 

Maďarsko 5,52 -2,17 -6,47 -2,48 -2,39 5,41 7,37 

Zdroj: World bank, 2013b, vlastní úprava 

Spěváček (1999) uvádí, že po překonání transformační recese ve většině zemí 

střední Evropy začala růst také soukromá spotřeba. Struktura spotřeby domácností 

v letech 1995 až 1999 se měnila následujícím způsobem.  

Z tabulky 3.11 vyplývá, že největší podíl výdajů na spotřebu potravin a 

nealkoholických nápojů v prvních třech letech mělo Polsko, a to v průměru necelých 

29 % z celkových spotřebních výdajů. V roce 1999 to bylo už jen 23 %. České 

domácnosti vydaly na potraviny a nealkoholické nápoje, v průměru jen 18,2 %.  To je 

nejméně v porovnání s ostatními zeměmi Visegrádské skupiny. Průměrné spotřební 

výdaje slovenských domácností v těchto letech činily 26,2 %, což v posledních dvou 

letech představovalo nejvíce mezi těmito zeměmi. Maďarské domácnosti na potraviny a 

nealkoholické nápoje vynakládaly v průměru 21,7 %. Tabulka také ukazuje postupné 

snižování podílu výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje na celkových spotřebních 

výdajích domácností ve všech domácnostech V4. 

Tab. 3.11 Výdaje na konečnou spotřebu domácností na potraviny a nealkoholické 

nápoje (v %) 

Země/rok 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 18,7 18,3 17,9 18,1 18,1 

SR 27,7 25,9 26,9 26,1 24,6 

Polsko 29,9 28,8 27,0 24,9 23,0 

Maďarsko 23,4 22,1 21,8 21,4 19,6 

Zdroj: Eurostat, 2013a, vlastní úprava 

 V další tabulce jsou znázorněny výdaje jednotlivých zemí na konečnou spotřebu 

domácností na bydlení, vodu, elektřinu, plyn a ostatní paliva. Ve všech těchto zemích, 

kromě Maďarska, je vidět od roku 1996 postupný nárůst, a to díky růstu těchto cen. 
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Tab. 3.12 Výdaje na konečnou spotřebu domácností na bydlení, vodu, elektřinu, 

plyn a ostatní paliva (v %) 

Země/rok 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 20,7 19,8 19,8 20,6 20,7 

SR 17,4 18,1 18,2 18,7 20,6 

Polsko 19,2 18,8 20,2 20,5 21,1 

Maďarsko 17,2 18,6 19,0 18,2 18,4 

Zdroj: Eurostat, 2013a, vlastní úprava 

 Domácnosti v České republice vynaložily na zdravotnictví pouze v průměru 

1,62 % ze svých spotřebních vydání. Což je nejméně ze všech zemí Visegrádské 

skupiny. Na Slovensku to bylo v průměru 2,26 %, v Polsku 3 % a v Maďarsku 3,2 %. 

U České republiky a Slovenska je možno spatřit sestupnou tendenci a naopak u 

Maďarska a Polska vzestupnou tendenci, viz tab. 3.13.  

Tab. 3.13 Výdaje na konečnou spotřebu domácností na zdravotnictví (v %) 

Země/rok 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 1,8 1,6 1,7 1,5 1,5 

SR 2,5 2,4 2,2 2,2 2,0 

Polsko 2,6 2,7 3,0 3,3 3,4 

Maďarsko 3,0 3,1 3,2 3,2 3,5 

Zdroj: Eurostat, 2013a, vlastní úprava 

 Tabulka 3.14 ukazuje poměrně stejný podíl výdajů na vzdělání v jednotlivých 

státech V4. Jen o trochu větší podíl je zřejmý u Maďarska, kde se pohyboval v rozmezí 

od 1,4 % do 1,8 %. V posledních letech je ale možné vidět jeho klesající tendenci. 

Tab. 3.14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností na vzdělávání (v %) 

Země/rok 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 

SR 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Polsko 0,9 0,8 0,9 1,0 1,2 

Maďarsko 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 

Zdroj: Eurostat, 2013a, vlastní úprava 
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 Ostatní výdaje na konečnou spotřebu domácností jsou uvedeny v příloze 3. Za 

zmínku stojí např. to, že české domácnosti vydaly na rekreaci a kulturu cca o 3 p.b. více 

než zbylé státy Visegrádské skupiny. Maďarské domácnosti zase vynaložily na dopravu 

v průměru o 4-5 p.b. víc než ostatní domácnosti z V4. 

Index lidského rozvoje se oproti roku 1990 změnil následujícím způsobem. 

Index HND se snížil ve všech středoevropských zemích. Příčinou byl transformační 

pokles v těchto zemích. Index vzdělání vzrostl ve všech sledovaných zemích, stejně 

jako index zdraví. Hodnoty jednotlivých indexu a dílčích ukazatelů lidského rozvoje 

v roce 1995 jsou znázorněny v následující tabulce 3.15. Všechny tyto země byly podle 

hodnoty HDI, stejně jako v roce 1990, zařazeny do kategorie zemí s vysokou úrovní 

lidského rozvoje. 

Tab. 3.15 Index lidského rozvoje a jeho indexy a dílčí ukazatele v roce 1995 

Země/ 

ukazatel 

Index 

HND 

HND na 

obyvatele, 

(2005, 

PPP$) 

Index 

vzdělání 

Očekávaný 

počet let 

školní 

docházky 

dětí 

Prům. 

počet let 

školní 

docházky 

dospělých  

Index 

zdraví 

Očekáva-

ná délka 

dožití při 

narození 

Index 

HDI 

ČR 0,723 15 570 0,803 12,7 11,4 0,841 73,3 0,788 

SR 0,667 10 569 0,775 12,1 11,2 0,823 72,1 0,752 

Polsko 0,642 8 876 0,733 13,4 9,1 0,817 71,8 0,727 

Maďar-

sko 

0,667 10 535 0,760 12,5 10,4 0,789 70,0 0,737 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní úprava 

3.3 Shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo přiblížení ekonomického vývoje zemí Visegrádské 

skupiny a vývoje jednotlivých ukazatelů životní úrovně od počátku 90. let 20. století, 

kdy tyto země začaly transformovat své ekonomiky na tržní kapitalistické systémy až 

do konce 20. století. Všechny země na počátku 90. let přecházeli z centrálně 

plánovaných ekonomik na tržní hospodářství. V prvních letech byly tyto země 

postiženy transformační recesí, pro kterou byl typický hospodářský pokles, jehož 

příčinou byl rozpad společného trhu socialistických zemí a samotná transformace. 

Nejrychleji se s tímto transformačním poklesem vypořádalo Polsko, které obnovilo 

hospodářský růst už v roce 1992. Na počátku transformace začala v těchto zemích růst 
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také nezaměstnanost. Nejnižší ze zemí V4 vykazovala Česká republika. V zemích, které 

provedly šokovou terapii, došlo na začátku transformace také k značnému poklesu 

reálných mezd. V Maďarsku sice také došlo k poklesu reálných mezd, ale tento pokles 

byl rozložen do více let a nikdy nedošlo, tak k značnému poklesu. Od počátku 90. let ve 

všech zemí začaly růst příjmové rozdíly. V souvislosti s liberalizací cen klesla také 

soukromá spotřeba a změnila se její struktura. Změna se týkala především bydlení a 

zdravotnictví a projevila se zvýšením podílů na celkových spotřebních vydáních.  

 Po překonání transformačního poklesu se ve všech zemích obnovil hospodářský 

růst, začaly růst reálné mzdy a soukromá spotřeba. Největší změnou ve spotřebě bylo 

snížení podílu spotřebních výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje. 

Nezaměstnanost, která byla v České republice prvních letech nízká, začala růst. V 

ostatních zemích, kromě Maďarska, se tuto nezaměstnanost v následujících letech po 

překonání transformační recese snížit nepodařilo. Podle hodnoty HDI byly všechny 

země V4 zařazeny do kategorie zemí s vysokou úrovní lidského rozvoje. 

Závěrem lze říci, že životní úroveň v prvních letech transformace byla v zemích 

Visegrádské skupiny poměrná nízká, ale po překonání transformačního poklesu začala 

růst. 
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4 Analýza životních podmínek zemí Visegrádské skupiny v období 

ekonomické krize 

Poslední kapitola této práce je zaměřena na vývoj ukazatelů životní úrovně zemí 

Visegrádské skupiny v období ekonomické krize. Cílem této kapitoly je především 

posoudit, zda světová krize ovlivnila životní úroveň domácností v těchto čtyřech 

státech. Data jsou převzata z oficiálních stránek Světové banky, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropského statistického úřadu a Rozvojového 

programu Organizace spojených národů. Pro porovnání je zvolena časová řada dlouhá 

jedenácti let. Počátečním rokem je rok 2000 a konečným rok 2011. Vzhledem 

k dostupnosti dat, jsou některá data jen od roku 2005. 

Metodika práce je založena na komparativní analýze, která je postavena na 

principu komparace určitých znaků, vlastností nebo také proměnných a zvolených 

předmětů zkoumání, např. u různých procesů, jevů, institucí. Tato metoda sleduje jejich 

souvislosti, rozdílnosti, následnosti a také např. podobnosti za pomocí běžných 

logických operací a statistických postupů (Reichel, 2009).  

4.1 Index lidského rozvoje 

Jako první jsou nastíněna data o indexu lidského rozvoje, který měří „kvalitu“ 

lidského života ve třech dimenzích, a to zdraví, vzdělání a slušná životní úroveň 

(UNDP, 2011). V tabulce 4.1 jsou zobrazeny hodnoty indexu lidského rozvoje 

v jednotlivých zemích. Data k rokům 2001 až 2004 podle současné metodiky bohužel 

nejsou k dispozici. V této tabulce i v následujícím grafu je vidět zřetelný dlouhodobý 

růst „kvality“ lidského života, který byl narušen až v roce 2009. V tomto roce došlo 

k nepatrnému snížení jen u České republiky a Maďarska. Tento mírný pokles lze přičíst 

ekonomické krizi, která se projevila v zemích Visegrádské skupiny ve 2. polovině roku 

2008. V následujících letech ale opět dochází k jejímu růstu. Opačný vývoj lze vidět u 

Polska, kde HDI dokonce mírně vzrostl, díky nárůstu všech dílčích indexů. Všechny 

země Visegrádské skupiny dosahují poměrně vysoké hodnoty indexu lidského rozvoje, 

zejména díky docela vysokým dílčím indexům zdraví a vzdělání, které budou níže blíže 

rozebrány. V roce 2000 patřila do kategorie zemí s velmi vysokou úrovní lidského 

rozvoje pouze Česká Republika. Od roku 2006 zde ale patří už všechny země V4.  
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Tab. 4.1 Index lidského rozvoje 

Země/rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 0,816 0,854 0,858 0,861 0,864 0,863 0,863 0,865 

SR 0,775 0,803 0,808 0,809 0,811 0,811 0,814 0,816 

Polsko 0,770 0,791 0,795 0,800 0,804 0,807 0,811 0,813 

Maďarsko 0,779 0,810 0,817 0,825 0,831 0,829 0,832 0,834 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní úprava 

Graf 4.1 Index lidského rozvoje 

 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní zpracování 

Prvním ukazatelem, podle něhož se vypočítává celkový index lidského rozvoje, 

je hrubý národní důchod na obyvatele vyjádřený v PPP. Z následující tabulky 4.2 lze 

vyčíst, že v důsledku působení světové finanční krize došlo v roce 2009 k poklesu HDN 

na obyvatele ve všech zemích Visegrádské skupiny, s výjimkou Polska, kde dokonce 

nepatrně vzrostl. U Maďarska tento pokles nastal už v roce předcházejícím. V roce 2010 

lze vidět oživení hospodářského růstu a mírný růst ve všech sledovaných zemích. Podle 

hodnot tohoto ukazatele je vypočten index hrubého národního důchodu, který měří 

slušnou životní úroveň v jednotlivých zemích. Ta v prvních letech 21. století rostla ve 

všech zemích, s výjimkou Polska, a poklesla až v roce 2009. Od roku 2010 opět roste.  
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Tab. 4.2 Reálný HND na obyvatele a index HND 

HND na obyvatele ve stálých cenách roku 2005, PPP (v USD) 

Země/rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 16 499 19 450 20 598 21 264 21 570 20 682 21 083 21 405 

SR 12 496 15 500 16 865 18 541 19 894 18 558 19 285 19 998 

Polsko 11 694 13 480 14 243 15 061 16 010 16 172 16 798 17 451 

Maďarsko 13 017 16 060 16 652 16 610 16 581 15 886 16 107 16 581 

Index HND 

ČR 0,731 0,755 0,763 0,768 0,770 0,764 0,766 0,769 

SR 0,691 0,722 0,734 0,748 0,758 0,748 0,754 0,759 

Polsko 0,682 0,702 0,710 0,718 0,727 0,728 0,734 0,739 

Maďarsko 0,697 0,727 0,733 0,732 0,732 0,726 0,728 0,732 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní úprava 

 Pro lepší znázornění vývoje dílčího indexu HND, je vše zobrazeno také 

v následujícím grafu. 

Graf 4.2 Index HND 

 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní zpracování 

 Dalším dílčím ukazatelem, podle něhož ze HDI počítá, je očekávaná délka 

dožití při narození. Podle tohoto ukazatele se můžou nejvyššího věku dožít 

obyvatelé České republiky a naopak nejnižšího věku obyvatelé Maďarska. Bližším 

prozkoumáním tabulky zjistíme, že očekávaná délka dožití vzrostla od roku 2000 ve 

všech zemích v průměru o necelé 3 roky a to i přes současnou ekonomickou krizi. Na 
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základě těchto hodnot je vypočítán index zdraví. Ten díky lepším stravovacím 

návykům, životním podmínkám a hlavně stále lepší zdravotní péči neustále roste, což 

jasně dokazuje i následující tabulka 4.3 a graf 4.3.  

Tab. 4.3 Očekávaná délka dožití při narození v letech a index zdraví 

Očekávaná délka dožití při narození v letech 

Země/rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 74,9 76,3 76,6 76,9 77,1 77,3 77,5 77,7 

SR 73,3 74,3 74,5 74,7 74,8 75,0 75,2 75,4 

Polsko 73,7 75,1 75,3 75,5 75,6 75,8 76,0 76,1 

Maďarsko 71,8 73,2 73,4 73,6 73,8 74,0 74,2 74,4 

Index zdraví 

ČR 0,866 0,888 0,893 0,897 0,901 0,904 0,907 0,910 

SR 0,841 0,856 0,859 0,862 0,865 0,868 0,871 0,875 

Polsko 0,847 0,869 0,872 0,875 0,877 0,880 0,883 0,885 

Maďarsko 0,817 0,839 0,842 0,845 0,848 0,852 0,855 0,858 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní úprava 

Graf 4.3 Index zdraví 

 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní zpracování 

 Při podrobnějším prozkoumání ukazatele očekávaná délka dožití při narození 

(viz tab. 4.4) lze zjistit, že nejmenší rozdíly mezi muži a ženami jsou v České republice, 

kde tento rozdíl činí v průměru 6 let. Na druhé straně největší věkový rozdíl je v Polsku, 

a to v průměru 8,6 let. Nejvyššího věku se podle tohoto ukazatele dožívají ženy v České 
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republice a nejnižšího v Maďarsku. Rozdíl mezi těmito zeměmi byl v roce 2011 2,4 

roky. Co se týče mužů, tak ti se nejvyššího věku stejně jako ženy dožívají v České 

republice a nejnižšího v Maďarsku. Za povšimnutí stojí také to, že v České republice 

vzrostla očekávaná délka dožití při narození u mužů mezi roky 2010 až 2011 o 3,3 let. 

K takovému velkému nárůstu v žádné jiné zemi nedošlo. 

Tab. 4.4 Očekávaná délka dožití při narození v letech podle pohlaví 

 ženy muži 

Rok/země ČR SR Polsko Maďarsko ČR SR Polsko Maďarsko 

2000 78,5 77,5 78,0 76,2 71,7 69,2 69,6 67,5 

2005 79,2 78,1 79,3 77,2 72,9 70,2 70,8 68,7 

2006 79,9 78,4 79,7 77,8 73,5 70,4 70,9 69,2 

2007 80,2 78,4 79,8 77,8 73,8 70,6 71,0 69,4 

2008 80,5 79,0 80,0 78,3 74,1 70,8 71,3 70,0 

2009 80,5 79,1 80,1 78,4 74,2 71,4 71,5 70,3 

2010 80,9 79,3 80,7 78,6 74,5 71,7 72,1 70,7 

2011 81,1 79,8 81,1 78,7 77,8 72,3 72,6 71,2 

Zdroj: Eurostat, 2013b, vlastní úprava 

 Posledními ukazateli, podle nichž se HDI vypočítává, je průměrný počet let 

školní docházky a očekávaný počet let školní docházky. Ukazatel průměrný počet let 

školní docházky nám říká, kolik průměrně roků strávili ve škole lidé, kteří už dosáhli 

věku 25 let. Z tabulky 4.5 je zřejmé, že ve všech zemích V4, kromě České republiky a 

Slovenska, průměrný počet let školní docházky i přes ekonomickou krizi roste. V České 

republice tento průměr od roku 2006 mírně klesá, ale i přesto si drží první místo mezi 

zeměmi Visegrádské skupiny. Slovensko si zase od roku 2005 udržuje stále stejný 

průměr, a to 11,6 let. Ukazatel očekávaný počet let školní docházky nám zase říká, 

kolik let pravděpodobně dítě stráví ve škole, jestliže podmínky, při kterých začíná se 

školní docházkou, zůstanou neměnné po celý jeho život (UNDP, 2011a). Jednotlivé 

hodnoty jsou znázorněny v tabulce 4.5. V roce 2000 vykazovala Česká republika jednu 

z nejnižších hodnot ze zemí V4, ale díky nižším přírůstkům tohoto ukazatele u ostatních 

zemí V4, dosahuje od roku 2008 hodnot nejvyšších. Nejlépe na tom bylo na počátku 

tohoto století Polsko s hodnotou 14,7 let. V posledních šesti letech zde ale dochází ke 

stagnaci. Stagnace nastala v posledních 3 letech také u ostatních zemích Visegrádské 
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skupiny. Podle výsledných hodnot těchto dvou ukazatelů je vypočten index vzdělání. 

Na grafu 4.4 je vidět, že tempo růstu tohoto indexu oproti předchozímu indexu zdraví je 

podstatně nižší a od roku 2010 dokonce přestává růst. Dále lze vypozorovat, že Česká 

republika procházela zcela odlišným vývojem než zbylé státy Visegrádské skupiny. Po 

prudkém nárůstu v prvních letech 21. století, zažila v roce 2010 také největší propad ve 

srovnání s ostatními zeměmi V4. Tento pokles byl způsoben poklesem dílčího ukazatele 

- průměrný počet let školní docházky. Ale i přes tento pokles dosahuje Česká republika 

nejvyšší hodnoty ze zemí Visegrádské skupiny. V krizovém období mírně poklesl index 

vzdělání také na Slovensku.  

Tab. 4.5 Průměrný počet let školní docházky, očekávaný počet let školní docházky 

a index vzdělání 

Průměrný počet let školní docházky 

Země/rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 11,9 13,1 12,9 12,8 12,6 12,5 12,3 12,3 

SR 11,2 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Polsko 9,5 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 10,0 10,0 

Maďarsko 10,5 10,7 10,8 10,8 10,9 11,0 11,1 11,1 

Očekávaný počet let školní docházky 

ČR 13,9 14,9 15,0 15,2 15,4 15,6 15,6 15,6 

SR 13,3 14,3 14,5 14,7 14,9 14,9 14,9 14,9 

Polsko 14,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 

Maďarsko 14,2 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

Index vzdělání 

ČR 0,857 0,930 0,927 0,928 0,930 0,930 0,924 0,924 

SR 0,814 0,858 0,864 0,871 0,874 0,876 0,875 0,875 

Polsko 0,789 0,810 0,812 0,814 0,816 0,820 0,822 0,822 

Maďarsko 0,816 0,850 0,855 0,857 0,860 0,863 0,866 0,866 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní úprava 
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Graf 4.4 Index vzdělání 

 

Zdroj: United Nations Development Programme, 2011b, vlastní zpracování 

4.2  Hrubý domácí produkt na obyvatele 

Dalším vybraným ukazatelem, který je používán k vyjádření životní úrovně 

obyvatel příslušné země, je hrubý domácí produkt na obyvatele. Do roku 2009 podíl 

HDP na obyvatele rostl ve všech zemí Visegrádské skupiny. Nejvyššího hospodářského 

růstu dosahovalo Slovensko, kde v roce 2007 HDP na obyvatele vzrostl oproti 

předchozímu roku dokonce o 10,4 %. Následné snížení bylo zapříčiněno ekonomickou 

krizí. K určitému zpomalení ekonomického růstu došlo v roce 2008. Z tabulky 4.7 je 

patrné, že tato krize dopadla nejvíce na Maďarsko. V roce 2009 zde poklesl hrubý 

domácí produkt na obyvatele o -6,7 %. Do záporných hodnot temp meziročního růstu se 

dostala také Česká republika a Slovensko. Nejlépe ze zemí V4 dopadlo Polsko, a to 

z toho důvodu, že není tak závislé na německé ekonomice a na zahraničním obchodu, 

jako zbylé státy Visegrádské skupiny. Sice zde postupně došlo také ke snižování tempa 

růstu HDP přepočteného na jednoho obyvatele, ale do záporných hodnot se nedostalo. 

Od konce roku 2009 se země V4 začínají pomalu zotavovat a nastupuje mírný 

ekonomický růst. 

Z grafu 4.5 lze usoudit, že dopady krize na srovnávané země, s výjimkou Polska, 

byly velmi podobné. 

V následující tabulce 4.6 jsou uvedeny konkrétní hodnoty HDP na obyvatele 

v PPP a v tabulce 4.7 jeho meziroční změny. Pro lepší znázornění je vše vyobrazeno 

také v grafech 4.5 a 4.6. 
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Tab. 4.6 HDP na obyvatele ve stálých cenách roku 2005, PPP (v USD) 

Rok/země ČR SR Polsko Maďarsko 

2000 17 341 12 726 11 753 13 674 

2001 17 940 13 194 11 959 14 214 

2002 18 383 13 798 12 137 14 897 

2003 19 070 14 455 12 615 15 515 

2004 19 958 15 178 13 297 16 295 

2005 21 264 16 175 13 784 16 975 

2006 22 683 17 510 14 652 17 664 

2007 23 833 19 327 15 655 17 711 

2008 24 359 20 403 16 455 17 901 

2009 23 122 19 354 16 711 16 710 

2010 23 625 20 121 17 348 16 958 

2011 24 011 20 757 18 087 17 295 

Zdroj: World bank, 2013a, vlastní úprava 

Graf 4.5 HDP na obyvatele ve stálých cenách roku 2005, PPP (v USD) 

 

Zdroj: World bank, 2013a, vlastní zpracování 

Tab. 4.7 HDP na obyvatele, PPP, meziroční růst ve stálých cenách roku 2005 v % 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 4,3 3,5 2,5 3,7 4,7 6,5 6,7 5,1 2,2 -5,1 2,2 1,6 

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

Polsko 4,8 1,7 1,5 3,9 5,4 3,7 6,3 6,8 5,1 1,6 3,8 4,3 

Maďarsko 4,5 4,0 4,8 4,1 5,0 4,2 4,1 0,3 1,1 -6,7 1,5 2,0 

Zdroj: World bank, 2013a, vlastní úprava 
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Graf 4.6 HDP na obyvatele, PPP, meziroční růst ve stálých cenách roku 2005 v % 

 

Zdroj: World bank, 2013a, vlastní zpracování 

 V tabulce 4.8 je zobrazen HDP na obyvatele v PPS, kde průměr EU tvoří základ 

(100 %), od něhož se odvíjí veškerá ostatní data. Můžeme tedy vidět, že všechny země 

Visegrádské skupiny se pohybují pod tímto průměrem. Nejlepší hodnoty vykazuje 

Česká republika, naopak nejhorší hodnoty Polsko. V porovnání s průměrem EU-27 

můžeme vidět, že v roce 2009 si i přes ekonomickou krizi všechny země V4 polepšily a 

přiblížily se k jejímu průměru. Až v následujícím roce si mírně pohoršila Česká 

republika. 

Tab. 4.8 HDP na obyvatele v PPS (EU-27 = 100 %) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 71 73 73 77 78 79 80 83 81 83 80 80 

SR 50 52 54 55 57 60 63 68 73 73 73 73 

Polsko 48 48 48 49 51 51 52 54 56 61 63 64 

Maďarsko 54 58 61 63 63 63 63 61 64 65 65 66 

Zdroj: Eurostat, 2013c, vlastní úprava 
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Graf 4.7 HDP na obyvatele v PPS (EU-27 = 100) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013c, vlastní zpracování 

4.3 Nezaměstnanost 

Míra celkové nezaměstnanosti je dalším zkoumaným ukazatelem. Na počátku 

21. století byla míra celkové nezaměstnanosti poměrně vysoká na Slovensku a v Polsku, 

daleko nižší byla v Maďarsku a v České republice. Od roku 2007 už tak velký rozdíl 

mezi jednotlivými zeměmi není. 

V České republice začíná nezaměstnanost výrazně klesat od roku 2005 díky 

značnému hospodářskému oživení. Zpomalení ekonomického růstu v roce 2008 na míru 

nezaměstnanosti žádný vliv nemělo. Až od roku 2009 dochází k jejímu nárůstu stejně 

jako v ostatních zemích V4 díky působení ekonomické krize. I na grafu 4.8 je jasně 

vidět, že ekonomická krize ovlivnila vývoj celkové míry nezaměstnanosti v celé 

Visegrádské skupině. Podniky se totiž na základě poklesu poptávky rozhodly 

zredukovat počty svých zaměstnanců. Od roku 2011 dochází k jejímu mírnému snížení. 

Slovensko zaznamenalo nejvyšší nezaměstnanost v roce 2001, kdy dosáhlo své 

nejvyšší hodnoty, a to 19,3 %. V dalším období dochází k mírnému snížení, především 

v rámci příprav na vstup do Evropské unie. Situaci na trhu práce podpořil také 

hospodářský růst. Svou nejnižší hodnotu zaznamenalo Slovensko v roce 2008, kdy 

dosáhlo hodnoty 9,5%. V souvislosti s poklesem zahraniční poptávky došlo 

v následujícím roce k nárůstu nezaměstnanosti. 

V Polsku byla situace podobná jako na Slovensku. Polsko dosáhlo své vůbec 

nejvyšší hodnoty v roce 2002, a to 20 %. Od tohoto roku, ale dochází k jejímu 

snižování. Největší pokles lze spatřit v období mezi roky 2003 až 2007, kdy míra 
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nezaměstnanosti poklesla o 10 p.b. z 19,7 % na 9,7 %. V důsledku hospodářské recese 

dochází v roce 2009 k jejímu opětovnému nárůstu.  

Poslední sledovanou zemí z Visegrádské skupiny Maďarsko na počátku 21. 

století vykazovalo nejnižší míru nezaměstnanosti ze zemí V4, a to v průměru 6 %. 

V roce 2004 došlo k poklesu exportů a přímých zahraničních investic, což mělo za 

následek, že po deseti letech začala nezaměstnanost narůstat (Slaný, 2007). K mírnému 

poklesu došlo až v roce 2011. 

Na základě ukazatele celkové míry nezaměstnanosti je tedy možné říci, že krize 

ovlivnila nejvíce obyvatele  Slovenska a nejméně obyvatele Polska. 

Tab. 4.9 Míra nezaměstnanosti (v %) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 8,7 8,0 7,3 7,8 8,3 7,9 7,2 5,3 4,4 6,7 7,3 6,8 

SR 18,7 19,3 18,7 17,6 18,2 16,2 13,3 11,2 9,5 12,0 14,4 13,6 

Polsko 16,2 18,3 20,0 19,7 19,0 17,8 13,9 9,7 7,2 8,2 9,6 9,7 

Maďarsko 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 

Zdroj: OECD, 2013b, vlastní úprava 

Graf 4.8 Míra nezaměstnanosti 

 

Zdroj: OECD, 2013b, vlastní zpracování 
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4.4 Příjmy domácností 

Dalším ekonomickým faktorem životní úrovně jsou příjmy domácností. Podle 

ukazatele průměrný ekvivalizovaný čistý příjem domácností v PPS dosahují nejvyššího 

průměrného příjmu domácnosti v České republice. Důkladnější prozkoumání tabulky 

4.10 ukazuje, že v prvních dvou krizových letech průměrný ekvivalizovaný čistý příjem 

ve všech sledovaných zemích ještě rostl. V roce 2010 poklesl v České republice a 

v Maďarsku. Tento pokles se ale týkal pouze tohoto roku. V roce následujícím se 

průměrný příjem domácností opět zvýšil.  

Podle tohoto ukazatele krize dopadla pouze na české a maďarské domácnosti, a 

to jen ve výše zmiňovaném roce 2010. 

Tab. 4.10 Průměrný ekvivalizovaný čistý příjem domácnosti v PPS 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 8 735 9 307 10 023 10 914 11 444 10 918 11 221 

SR 4 391 5 302 6 181 7 309 8 710 9 213 9 802 

Polsko 5 706 6 067 6 652 8 013 8 668 8 787 9 511 

Maďarsko 6 316 7 240 7 196 7 237 7 502 7 301 7 865 

Zdroj: Eurostat, 2013d, vlastní úprava 

Graf 4.9 Průměrný ekvivalizovaný čistý příjem domácnosti v PPS 

 

Zdroj: Eurostat, 2013d, vlastní zpracování 

 Podle dat OECD (viz tab. 4.11) dosahuje nejvyšší průměrné reálné měsíční 

mzdy vyjádřené v PPP Polsko a naopak nejnižší mzdy Slovensko. Polsko sice dosahuje 
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nejvyšší průměrné měsíční mzdy, ale za celé sledované období měla ze všech zemí V4 

nejmenší růst, s výjimkou dvou let (2001 a 2008), kdy zaznamenalo poměrně vysoký 

nárůst. Nižší tempo růstu oproti ostatním zemím V4 jasně ukazuje i graf 4.10. 

Tab. 4.11 Průměrná měsíční mzda ve stálých cenách roku 2011, PPP, (v USD) 

Rok/země ČR SR Polsko Maďarsko 

2000 1 211,67 1 157,83 1 418,92 1 244,33 

2001 1 211,17 1 156,75 1 506,33 1 330,25 

2002 1 284,08 1 217,92 1 496,33 1 440,08 

2003 1 386,67 1 246,17 1 520,25 1 545,17 

2004 1 451,00 1 266,17 1 504,33 1 624,25 

2005 1 497,00 1 349,58 1 494,50 1 673,83 

2006 1 562,92 1 399,50 1 506,17 1 709,00 

2007 1 611,25 1 486,25 1 535,67 1 697,17 

2008 1 613,08 1 482,75 1 599,58 1 729,33 

2009 1 609,33 1 553,17 1 603,50 1 674,00 

2010 1 648,75 1 611,25 1 650,50 1 613,08 

2011 1 635,83 1 589,00 1 672,42 1 619,75 

Zdroj: OECD, 2013a, vlastní úprava 

Graf 4.10 Průměrná měsíční mzda ve stálých cenách roku 2011, PPP, (v USD) 

 

Zdroj: OECD, 2013a, vlastní zpracování 

 Následující tabulka a graf zobrazuje velmi nerovnoměrný růst reálné průměrné 

měsíční mzdy ve všech zemích V4. Na první pohled je z grafu 4.11 patrné, že 

ekonomická krize měla největší dopad na růst průměrné měsíční mzdy v Maďarsku. 
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V roce 2010 poklesla oproti předchozímu roku o 3,2 % a v následujícím roce o dalších 

3,64 %. K takovému velkému poklesu v žádné jiné zemi Visegrádské skupiny nedošlo. 

Na Slovensku v roce 2009 průměrná reálná měsíční mzda dokonce vzrostla oproti 

předchozímu roku o 4,75 %. 

Tab. 4.12 Meziroční růst reálné průměrné měsíční mzdy (v %) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 8,82 -0,04 6,02 7,99 4,64 3,17 4,40 3,09 0,11 -0,23 2,45 -0,78 

SR 5,67 -0,09 5,29 0,02 1,60 6,59 3,70 6,20 -0,24 4,75 3,74 -1,38 

Polsko 1,17 6,16 -2,85 1,60 -1,05 -0,65 0,78 1,96 4,16 0,25 2,93 1,33 

Maďarsko 3,49 6,90 8,26 7,30 5,12 3,05 2,10 -0,69 1,89 -3,20 -3,64 0,41 

Zdroj: OECD, 2013a, vlastní úprava 

Graf 4.11 Meziroční růst reálné průměrné měsíční mzdy (v %) 

 

Zdroj: OECD, 2013a, vlastní zpracování 

4.5 Výdaje a spotřeba domácností 

Výdaje a spotřeba domácnosti jsou významným ekonomickým faktorem životní 

úrovně. Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, do výdajů domácností na konečnou 

spotřebu jsou zahrnuty také výdaje neziskových institucí sloužící domácnostem.  

Jaký objem výdajů domácností na konečnou spotřebu připadal na jednoho 

obyvatele v jednotlivých zemích v letech 2000 až 2010, ukazuje následující tabulka 
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4.13 a graf 4.12. Nejvyšší spotřební výdaje vykazuje od počátku 21. století Slovensko, 

nejmenší naopak Maďarsko. 

Tab. 4.13 Výdaje domácností na konečnou spotřebu na obyvatele ve stálých cenách 

roku 2000 (v USD) 

Rok/země ČR SR Polsko Maďarsko 

2000 2 973,44 3 009,23 2 856,43 2 492,19 

2001 3 076,93 3 179,22 2 936,20 2 615,10 

2002 3 176,81 3 358,75 3 038,85 2 840,02 

2003 3 342,08 3 417,05 3 104,53 3 088,57 

2004 3 451,89 3 572,19 3 251,19 3 147,85 

2005 3 552,43 3 799,60 3 318,97 3 226,89 

2006 3 696,41 4 021,23 3 486,66 3 286,41 

2007 3 826,93 4 289,20 3 660,54 3 324,45 

2008 3 900,64 4 540,94 3 870,57 3 307,65 

2009 3 885,94 4 539,01 3 946,01 3 107,63 

2010 3 913,15 4 497,18 4 068,24 3 047,08 

Zdroj: World bank, 2013b, vlastní úprava 

Graf 4.12 Výdaje domácností na konečnou spotřebu na obyvatele ve stálých 

cenách roku 2000 (v USD) 

 

Zdroj: World bank, 2013b, vlastní zpracování 

 Jak ukazuje graf 4.13, spotřební výdaje v předkrizovém období pravidelně 

meziročně rostly. Rok 2009 přinesl nejistotu domácností ohledně ekonomické situace, 

která se začala projevovat snižováním spotřeby a růstem úspor. Na základě tabulky 4.14 
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a již zmiňovaného grafu je možné říci, že krize nejvíce ovlivnila spotřební výdaje 

domácností v Maďarsku. Díky ní došlo v roce 2009 k poklesu spotřebních výdajů až 

o 6,05 %. Kromě Polska došlo ve zbylých zemích Visegrádské skupiny v tomto roce 

taktéž k poklesu, ale ne tak k velkému, jako tomu bylo právě v Maďarsku. Polsko, jako 

jediná země, zaznamenalo pouze nižší růst těchto spotřebních výdajů oproti 

předchozímu roku.  

Tab. 4.14 Růst výdajů domácností na konečnou spotřebu na obyvatele (v %) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 1,06 3,48 3,25 5,20 3,29 2,91 4,05 3,53 1,93 -0,38 0,70 

SR 2,40 5,65 5,65 1,74 4,54 6,37 5,83 6,66 5,87 -0,04 -0,92 

Polsko 3,68 2,79 3,50 2,16 4,72 2,08 5,05 4,99 5,74 1,95 3,10 

Maďarsko 3,44 4,93 8,60 8,75 1,92 2,51 1,84 1,16 -0,51 -6,05 -1,95 

Zdroj: World bank, 2013b, vlastní úprava 

Graf 4.13 Růst výdajů domácností na konečnou spotřebu na obyvatele (v %) 

 

Zdroj: World bank, 2013b, vlastní zpracování 

 Struktura nejdůležitějších spotřebních vydání domácností se měnila následujícím 

způsobem. Nejvyšší podíl výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje na celkových 

spotřebních výdajích domácností v letech 2000 – 2010 vykazuje Polsko a nejmenší 

naopak Česká republika. Ve všech sledovaných zemích je možné vidět, že s rostoucím 

příjmem domácností, klesá podíl celkových spotřebních vydání na potraviny a 

nealkoholické nápoje.  
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Tab. 4.15 Výdaje na konečnou spotřebu domácností na potraviny a nealkoholické 

nápoje (% z celku) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 18,0 17,5 17,3 16,2 16,0 15,0 14,7 14,6 14,9 14,1 14,1 

SR 23,4 22,2 21,9 21,1 19,3 18,2 17,4 17,7 17,5 17,4 17,3 

Polsko 22,8 22,9 21,8 21,1 21,3 21,1 20,9 20,6 20,0 20,1 19,6 

Maďarsko 19,1 18,9 18,3 17,7 17,3 16,6 16,7 17,2 17,5 17,0 16,8 

Zdroj: Eurostat, 2013a, vlastní úprava 

 Vzhledem k neustále rostoucím cenám za bydlení, vodu, elektřinu, plyn a ostatní 

paliva, můžeme v tabulce 4.16 vidět také rostoucí podíl těchto spotřebních výdajů na 

celkových spotřebních vydáních ve všech zemích V4. V posledních třech letech došlo 

k největšímu nárůstu u České republiky, kde spotřební vydání vzrostly o necelé 3 p.b. 

na hodnotu 27,4 %, což představuje největší podíl na celkových spotřebních vydání ze 

všech sledovaných zemích. 

Tab. 4.16 Výdaje na konečnou spotřebu domácností na bydlení, vodu, elektřinu, 

plyn a ostatní paliva (% z celku) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 21,8 21,7 23,1 23,5 23,5 24,0 24,0 24,1 24,7 27,4 27,4 

SR 22,3 21,7 22,1 24,1 25,7 25,8 26,3 25,3 24,5 25,3 25,3 

Polsko 20,5 22,0 23,1 23,2 22,8 23,7 23,6 23,2 23,5 24,4 24,1 

Maďarsko 18,2 17,8 18,0 18,2 18,5 18,6 18,9 19,0 19,8 21,6 22,3 

Zdroj: Eurostat, 2013a, vlastní úprava 

 Z tabulky 4.17 lze usoudit, že jednoznačně nejmenší procentní podíl spotřebních 

vydání na zdravotnictví na celkových spotřebních vydáních, má Česká republika. 

Největší změnu zaznamenalo Slovensko, kde podíl těchto výdajů narostl od roku 2000 o 

necelé 2 p.b. V posledních třech letech lze spatřit ve všech sledovaných zemích, kromě 

České republiky, rostoucí podíl těchto výdajů na celkových spotřebních výdajích. 

 

 



50 
 

Tab. 4.17 Výdaje na konečnou spotřebu domácností na zdravotnictví (% z celku) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 1,4 1,6 1,7 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,5 2,4 

SR 2,2 2,4 2,3 2,6 3,1 3,3 3,4 3,6 3,6 3,9 4,0 

Polsko 3,6 3,7 3,9 3,9 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 4,1 

Maďarsko 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9 3,8 3,8 4,1 4,4 

Zdroj: Eurostat, 2013a, vlastní úprava 

 Tabulka 4.18 uvádí, kolik procent ze svých spotřebních výdajů věnovali 

domácnosti vzdělání. Z uvedených hodnot vyplývá, že nejméně do vzdělání investují 

české domácnosti a naopak nejvíce slovenské a maďarské domácnosti. V těšném závěsu 

za nimi stojí polské domácnosti. Můžeme také vidět, že i přes ekonomickou krizi se 

podíl těchto spotřebních vydání jednotlivých zemí na konečné spotřebě víceméně 

nezměnil. 

Tab. 4.18 Výdaje na konečnou spotřebu domácností na vzdělání (% z celku) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 

SR 0,6 0,8 0,8 1,0 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 

Polsko 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 

Maďarsko 1,4 1,4 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 

Zdroj: Eurostat, 2013a, vlastní úprava 

 Ostatní výdaje na konečnou spotřebu domácností jsou uvedeny v příloze 4. Za 

zmínku stojí např. výrazný rozdíl výdajů na konečnou spotřebu domácností na dopravu 

mezi Maďarskem a Slovenskem. V Maďarsku je tento podíl cca o polovinu větší než na 

Slovensku. V tabulkách výdaje na konečnou spotřebu domácností na rekreaci a kulturu 

a na stravování a ubytování je možné vidět, že největší podíl těchto spotřebních výdajů 

jsou v České republice, což ukazuje, že obyvatelé s vyššími disponibilními příjmy mají 

tendenci snižovat výdaje na nezbytné potřeby a vynakládat je i na méně důležité potřeby 

k životu. 
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4.6 Příjmová nerovnost a chudoba 

Důležitým ukazatelem blahobytu lidstva je příjmová nerovnost a chudoba. 

Nerovnost v rozdělení příjmů měřená podle ukazatele S80/S20 dosahovala 

v jednotlivých zemích v letech 2005–2011 těchto hodnot, viz tab. 4.19. V České 

republice se tento ukazatel po celé sledované období skoro vůbec nezměnil. Jeho 

hodnota s výjimkou dvou roků dosahovala 3,5 %. V porovnání s ostatními 

zeměmi Visegrádské skupiny je zde nejnižší příjmová nerovnost. Naopak nejvyšší 

nerovnost v příjmech i přes jeho postupné snížení je v Polsku. Zbylé dvě země V4 

vykazují v posledních pěti letech podobné hodnoty jako Česká republika. Podle hodnot 

zobrazených v tabulce 4.19 lze usoudit, že ekonomická krize ovlivnila výši příjmu a s ní 

spojenou nerovnost zejména na Slovensku. K mírnému zvýšení došlo také v Maďarsku, 

a to v roce 2011. 

Tab 4.19 Procentní podíl příjmového kvintilu (S80/S20) 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 3,7 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 

SR 3,9 4,1 3,5 3,4 3,6 3,8 3,8 

Polsko 6,6 5,6 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 

Maďarsko 4,0 5,5 3,7 3,6 3,5 3,4 3,9 

Zdroj: Eurostat, 2013e, vlastní úprava 

 Další ukazatel, podle kterého lze měřit příjmovou nerovnost v jednotlivých 

státech je Giniho koeficient. Jeho hodnoty jsou v následující tabulce vypočteny 

podle ekvivalizovaného disponibilního příjmu. Největší rozdíl mezi skutečným a 

ideálním rozdělením příjmů je v Polsku, stejně jako u předchozího ukazatele. Ostatní 

sledované země dosahují přibližně stejné příjmové nerovnosti. V letech 2008 až 2011, 

v období ekonomické krize, hodnoty Giniho koeficientu neznázorňují nějaký odlišný 

vývoj oproti předchozímu období.  
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Tab. 4.20 Giniho koeficient 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 26,0 25,3 25,3 24,7 25,1 24,9 25,2 

SR 26,2 28,1 24,5 23,7 24,8 25,9 25,7 

Polsko 35,6 33,3 32,2 32,0 31,4 31,1 31,1 

Maďarsko 27,6 33,3 25,6 25,2 24,7 24,1 26,8 

Zdroj: Eurostat, 2013f, vlastní úprava 

 V další tabulce 4.21 je zobrazena hranice rizika chudoby v PPS v jednotlivých 

zemích pro jednotlivce, která je stanovena ve výši 60 % mediánu národního 

ekvivalizovaného disponibilního příjmu. Hranice rizika chudoby se tedy mění 

v závislosti na změnách disponibilního příjmu. Z uvedených hodnot je zřejmé, že v 

posledních čtyřech letech je tato hranice nejnižší v Maďarsku a naopak nejvyšší v České 

republice, což dokazuje, že obyvatelé České republiky mají nejvyšší disponibilní příjmy 

a Maďarsko naopak nejnižší.  

Tab. 4.21 Hranice rizika chudoby v PPS 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 4 585 4 956 5 305 5 835 6 062 5 793 5 915 

SR 2 394 2 772 3 365 4 058 4 711 4 984 5 314 

Polsko 2 855 3 057 3 365 4 039 4 426 4 540 4 924 

Maďarsko 3 337 3 646 3 894 3 958 4 102 4 012 4 210 

Zdroj: Eurostat, 2013g, vlastní úprava 

 V následujících tabulkách 4.22 a 4.23 je zobrazen vývoj míry ohrožení 

příjmovou chudobou a počtu osob (v tisících), jejichž příjem se dlouhodobě nachází 

pod touto hranicí chudoby. Nejnižší míru chudoby ze sledovaných zemí vykazuje Česká 

republika. U ní do roku 2009 docházelo k postupnému snižování míry chudoby a 

celkového počtu osob nacházejících se pod hranicí chudoby. V průběhu roku 2009 

narostl počet nezaměstnaných osob, ale jelikož tyto osoby pobíraly po určitou část roku 

pracovní příjem, tak jejich celkový měsíční příjem nebyl tak nízký, aby se ocitly pod 

hranicí chudoby. Dopad světové finanční krize na příjmovou chudobu nastal tedy až 

v roce 2010. Tento nárůst je spojen nejen s rostoucí mírou nezaměstnaností, ale také se 

zpomalením růstu příjmů domácností v souvislosti s dopady této krize. Naopak nejvyšší 

míru ohrožení chudobou po celé sledované období vykazuje Polsko. V roce 2005 

dosahovala tato míra 20,5 %. Tu se ji sice podařilo snížit až na 16,9 %, ale od nástupu 
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krize začala opět dosahovat vyšších hodnot. Nižší míru ohrožení chudobou než v Polsku 

je možné vidět v Maďarsku a na Slovensku. Na Slovensku lze vidět také postupné 

snižování míry chudoby. Od roku 2008 ale neustále roste. Podle hodnot uvedených 

v tabulce 4.22 je možné říct, že nejmenší dopad na příjmovou chudobu měla světová 

finanční krize v prvních třech letech na Maďarsko. 

Tab. 4.22 Míra ohrožení chudobou po sociálních transferech v % 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 10,4 9,9 9,6 9,0 8,6 9,0 9,8 

SR 13,3 11,6 10,6 10,9 11,0 12,0 13,0 

Polsko 20,5 19,1 17,3 16,9 17,1 17,6 17,7 

Maďarsko 13,5 15,9 12,3 12,4 12,4 12,3 13,8 

Zdroj: Eurostat, 2013h, vlastní úprava 

Tab. 4.23 Míra ohrožení chudobou po sociálních transferech v 1000 osob 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 1 049 1 001 980 925 885 936 1 022 

SR 718 628 573 588 594 651 700 

Polsko 7 756 7 215 6 540 6 353 6 435 6 588 6 623 

Maďarsko 1 342 1 578 1 221 1 226 1 229 1 211 1 363 

Zdroj: Eurostat, 2013h, vlastní úprava 

Sociální transfery velmi výrazně ovlivňují míru ohrožení chudobou. Před 

sociálními transfery by míra ohrožení chudobou dosahovala těchto hodnot, viz tab. 4.24. 

V porovnání s tabulkou 4.22 je zřejmé, že sociální transfery nejvíce ovlivňují míru 

ohrožení chudobou v Maďarsku. Díky nim nedosahuje míra chudoby tak vysokých 

hodnot jako např. v Polsku, kde sociální transfery nehrají tak velkou roli. Sociální 

transfery také minimálně ovlivňují míru ohrožení chudobou na Slovensku.  

Tab. 4.24 Míra ohrožení chudobou před sociálními transfery v % 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 21,2 21,6 20,1 20,0 17,9 18,1 18,0 

SR 21,9 20,0 18,2 18,4 17,1 19,8 19,5 

Polsko 29,8 28,6 26,5 25,1 23,6 24,4 24,1 

Maďarsko 29,4 29,6 29,3 30,4 28,9 28,4 28,9 

Zdroj: Eurostat, 2013ch, vlastní úprava 
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 Následující tabulka vyjadřuje podíl silně materiálně deprivovaných osob, které 

trpí určitým materiálním nedostatkem, tzn., že si nemohou dovolit některé věci, služby 

či požitky (ČSÚ, 2012e). Nejmenší míra materiální deprivace byla po celé sledované 

období v České republice. Ve všech zemích docházelo od roku 2005 k postupnému 

snižování podílu materiálně deprivovaných osob. Dopad světové finanční krize na 

„spotřební“ chudobu nastal, stejně jako u příjmové chudoby, až v roce 2010. 

V Maďarsku vzrostla míra materiální deprivace už v roce 2009, a to z toho důvodu, že 

celková míra nezaměstnanosti zde začala růst už dříve. Polsko je jedinou zemí, kde 

podíl materiálně deprivovaných osob v období ekonomické krize nevzrostl, i přes 

rostoucí nezaměstnanost. 

Tab. 4.25 Silná materiální deprivace v % 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 11,8 9,6 7,4 6,8 6,1 6,2 6,1 

SR 22,1 18,2 13,7 11,8 11,1 11,4 10,6 

Polsko 33,8 27,6 22,3 17,7 15,0 14,2 13,0 

Maďarsko 22,9 20,9 19,9 17,9 20,3 21,6 23,1 

Zdroj: Eurostat, 2013i, vlastní úprava 

 Průměrný počet položek, které si nemohou jednotlivé osoby z domácností 

dovolit je zobrazen v tab. 4.26. Z uvedených hodnot je zřejmé, že všechny země V4 

dosahují od roku 2005 podobného průměru. Lze tedy konstatovat, že ekonomická krize 

na hloubku materiální deprivace neměla žádný vliv. V posledních čtyřech letech si 

občané České republiky nemohli v průměru dovolit 3,6 položek z celkových 9, občané 

Slovenské republiky 3,7 položek, Polska 3,8 a necelých 3,9 položek obyvatelé 

Maďarska.  

Tab. 4.26 Hloubka materiální deprivace 

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 

SR 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 

Polsko 4,2 4,1 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 

Maďarsko 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,9   3,9 

Zdroj: Eurostat, 2013j, vlastní úprava 
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4.7 Shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo posoudit, zda světová krize ovlivnila životní úroveň 

domácností v zemích Visegrádské skupiny.  

Podle celkového ukazatele HDI ekonomická krize na „kvalitu“ lidského života 

skoro žádný dopad neměla. Nepatrný pokles zaznamenala v roce 2009 jen Česká 

republika a Maďarsko. Na druhou stranu polský index lidského rozvoje zase vzrostl. Za 

mírný pokles tohoto indexu mohl především index HND, který poklesl v důsledku 

poklesu zahraniční poptávky. V následujících letech ale opět dochází k jeho růstu. 

Ukazatel hrubý domácí produkt přepočtený na jednoho obyvatele v důsledku 

působení ekonomické krize poklesl ve všech zemích V4, kromě Polska. Největší pokles 

nastal v roce 2009 a od konce tohoto roku začal opět mírně růst.  

Světová krize také významně ovlivnila nezaměstnanost. Její hodnoty ve všech 

zemích vzrostly v roce 2009 přibližně o 2 p.b. oproti předchozímu roku. V roce 2011 se 

celková míra nezaměstnanosti nepatrně snížila ve všech sledovaných zemích kromě 

Polska, kde neustále roste.  

Příjmy domácností včetně sociálních transferů v prvních dvou letech 

ekonomické krize ještě mírně rostly. K poklesu došlo až v roce 2010, a to konkrétně u 

České republiky a Maďarska. V dalším roce ale začaly pozvolna opět růst. 

Co se týče výdajů domácností na konečnou spotřebu, tak ty se ještě v prvním 

krizovém roce zvýšily ve všech zemích V4 s výjimkou Polska, kde po celé krizové 

období rostou. V roce 2009 dochází k poklesu také na Slovensku a v České republice. 

Od roku 2010 začínají spotřební výdaje v České republice opět růst.  

 Příjmová nerovnost se ke konci sledovaného období nepatrně zvýšila na 

Slovensku a v posledním sledovaném roce také v Maďarsku. V souvislosti s rostoucí 

nezaměstnaností rostla také příjmová a „spotřební“ chudoba ve všech sledovaných 

zemích. Výjimkou je Polsko, kde i přes rostoucí nezaměstnanost, podíl materiálně 

deprivovaných osob klesl.  

 Podle vývoje těchto ukazatelů lze říci, že životní úroveň domácností 

ekonomickou krizí ovlivněna byla, a to především v roce 2009, ve kterém se už naplno 

projevily důsledky této krize. V posledních dvou letech, hlavně tedy v roce 2011, je 

možné vidět zlepšující se hodnoty některých ukazatelů a tudíž i mírně se zvyšující 

životní úroveň.  
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo popsat vývoj životní úrovně domácností zemí Visegrádské 

skupiny a na základě vybraných ukazatelů zjistit, zda ekonomická krize ovlivnila 

životní úroveň domácností v těchto zemích či nikoliv.  

V teoretické části práce byly vysvětleny základní pojmy, a to jak  životní úrovně, 

tak kvality života a byly vybrány a definovány ukazatele, podle kterých byla životní 

úroveň měřena. Celá práce byla vymezena podle ekonomického pojetí životní úrovně. 

Vybranými ukazateli byly index lidského rozvoje, hrubý domácí produkt na obyvatele, 

nezaměstnanost, příjmy domácností, výdaje a spotřeba domácností a příjmová 

nerovnost a chudoba. 

Empirická část byla zaměřena na ekonomický vývoj zemí Visegrádské skupiny a 

na vývoj jednotlivých ukazatelů životní úrovně od počátku 90. let 20. století, kdy tyto 

země začaly transformovat své ekonomiky na tržní kapitalistické systémy až do konce 

20. století. V tomto období byla v prvních letech transformace životní úroveň nízká, ale 

po překonání transformačního poklesu začala růst. 

Ve stěžejní části práce byl zkoumán, na základě vybraných ukazatelů, vývoj 

životní úrovně domácností od počátku 21. století, zejména v období ekonomické krize. 

Byla použita metoda komparativní analýzy a data byla čerpána z databází Evropského 

statistického úřadu, Rozvojového programu Organizace spojených národů, Světové 

banky a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

Podle prvního vybraného ukazatele životní úrovně, a to indexu lidského rozvoje, 

ekonomická krize na „kvalitu“ lidského života skoro žádný dopad neměla. Je to 

především z toho důvodů, že index lidského rozvoje se vypočítá ze tří dílčích indexů, 

z nichž dva, a to index zdraví a vzdělání, krizí ovlivněny nebyly. Ukazatele zdraví a 

vzdělání jsou totiž dlouhodobými ukazateli, u kterých se změny projeví až v delším 

časovém období. Nepatrný pokles zaznamenala v roce 2009 jen Česká republika a 

Maďarsko.  

Ukazatel hrubý domácí produkt přepočtený na jednoho obyvatele v důsledku 

působení ekonomické krize poklesl v roce 2009 ve všech zemích V4, s výjimkou 

Polska, které není tak závislé na německé ekonomice a na zahraničním obchodu, jako 

zbylé státy Visegrádské skupiny. Polsko je jedinou zemí V4, které se za finanční krize 

podařilo vyhnout ekonomické recesi. Zpomalení ekonomického růstu ale ukazuje, že 

také Polsko bylo zasaženo negativními důsledky dluhové krize v eurozóně. Od konce 
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roku 2009 dochází ve všech sledovaných státech k obnovení ekonomického růstu. 

Mírný pokles tempa růstu v České republice a na Slovensku v roce 2011 ale ukazuje, že 

se tyto země z ekonomické recese ještě úplně nedostaly.  

Hospodářský pokles v roce 2009 měl za následek nárůst nezaměstnanosti, což 

negativně ovlivnilo životní úroveň. Celková míra nezaměstnanosti ve většině zemí 

Visegrádské skupiny vzrostla v tomto roce přibližně o 2 p.b. oproti předchozímu roku. I 

přesto, že se v Polsku podařilo udržet ekonomický růst, nezaměstnanost zde také 

vzrostla, a to o 1 p. b. V roce 2011 se míra nezaměstnanosti nepatrně snížila ve všech 

sledovaných zemích kromě Polska, kde neustále roste.  

Příjmy domácností včetně sociálních transferů v prvních dvou letech 

ekonomické krize ještě mírně rostly. K poklesu došlo až v roce 2010, a to u České 

republiky a Maďarska. V dalším roce ale začaly pozvolna opět růst.  

Co se týče výdajů domácností na konečnou spotřebu, tak ty v předkrizovém 

období pravidelně meziročně rostly. Až rok 2009 přinesl nejistotu ohledně ekonomické 

situace, která se začala projevovat snižováním spotřeby a růstem úspor, navzdory stále 

rostoucím celkovým příjmům včetně sociálních transferů. Ekonomická krize nejvíce 

ovlivnila spotřební výdaje domácností v Maďarsku, kde tyto výdaje v roce 2009 

poklesly o 6,05 %. S výjimkou Polska, kterému se podařilo ekonomické recesi vyhnout, 

došlo ve zbylých zemích Visegrádské skupiny v tomto roce taktéž k poklesu výdajů, ale 

ne tak k velkému, jako tomu bylo právě v Maďarsku. V České republice v roce 2010 

spotřební výdaje opět vzrostly. Struktura těchto výdajů se s příchodem krize nijak 

významně nezměnila.  

Posledními důležitými ukazateli životní úrovně jsou příjmová nerovnost a 

chudoba. Nerovnost v příjmech se v krizovém období nepatrně zvýšila na Slovensku a 

v posledním sledovaném roce také v Maďarsku. Do roku 2009 docházelo ke snižování 

míry chudoby (před sociálními transfery). V průběhu roku 2009 vzrostl počet 

nezaměstnaných osob, ale jelikož tyto osoby pobíraly po určitou část roku pracovní 

příjem, tak jejich celkový příjem nebyl tak nízký, aby se ocitly pod hranicí chudoby. 

Dopad světové finanční krize na příjmovou chudobu nastal, tedy až v roce 2010. Tento 

nárůst je spojen nejen s rostoucí mírou nezaměstnaností, ale také se zpomalením růstu 

příjmů domácností v souvislosti s dopady této krize. Míra ohrožení chudobou po 

sociálních transferech vzrostla v Polsku a na Slovensku už v roce 2009, a to proto, že 

zde nejsou tak vysoké sociální transfery, jako v České republice a v Maďarsku. 

V Maďarsku došlo k nárůstu míry chudoby už v roce 2008, a to z toho důvodu, že 
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celková míra nezaměstnanosti zde začala růst už dříve. Podobně na tom byly země, i co 

se týče „spotřební“ chudoby. Polsko je ale jedinou zemí, kde podíl materiálně 

deprivovaných osob v období ekonomické krize nevzrostl, i přes rostoucí 

nezaměstnanost. 

 Podle vývoje těchto ukazatelů životní úrovně jsem došla k závěru, že životní 

úroveň domácností v zemích Visegrádské skupiny ekonomickou krizí ovlivněna byla, a 

to především v roce 2009, ve kterém se už naplno projevily důsledky této krize. 

Jednotlivé země a jejich domácnosti byly světovou finanční krizí zasaženy v různé míře. 

Největší dopad měla krize na životní úroveň domácností v České republice a 

v Maďarsku. K nejmenšímu poklesu životní úrovně došlo u polských domácností, a to 

díky tomu, že se jí podařilo jako jediné zemi z Visegrádské skupiny vyhnout 

ekonomické recesi. V posledních dvou letech, hlavně tedy v roce 2011, je možné vidět 

zlepšující se hodnoty některých ukazatelů a tudíž i mírně se zvyšující životní úroveň.  
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Seznam zkratek 

COICOP  Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (Classification of 

Individual Consumption by Purpose) 

ČR Česká republika 

EU   Evropská unie 

EU-SILC  Evropská unie – statistika příjmů a životních podmínek (European 

Union-Statistics on Income and Living Conditions) 

EUROSTAT Evropský statistický úřad 

HDI   Index lidského rozvoje (Human Development Index) 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HND   Hrubý národní důchod 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

OSN   Organizace spojených národů 

PPP   Parita kupní síly (Purchasing Power Parity) 

PPS  Standard kupní síly (Purchasing Power Standard) 

SR  Slovenská republika 

UNDP Rozvojový program Organizace spojených národů (United Nations 

Development Programme) 

USD americký dolar 

V4 Visegrádská skupina 

WB Světová banka (World Bank) 
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