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1. Úvod 

 Cílem bakalářské práce je srovnat průběh ekonomické transformace vybraných 

ekonomik z centrálně plánované na tržní a následně budeme sledovat a porovnávat vývoj 

makroekonomických ukazatelů. Práce se zaměřuje na vzorek zemí, které mají společný 

historický vývoj, patřily mezi země Sovětského bloku a leží ve střední Evropě. Proto se 

práce bude soustředit na porovnání Československa, Maďarska a Polska. 

 Práce je rozdělena do pěti kapitol, které se budou dále dělit na další podkapitoly. 

V práci bude využíváno deduktivně-teoretické metodiky. První kapitola je věnována 

úvodu, kde je vymezen cíl, kterým se práce bude ubírat a je zde nadefinován vzorek zemí, 

kterými se práce bude zaobírat v následujících kapitolách. 

 Druhá kapitola se bude zaměřovat na teoretická východiska jednotlivých přístupů 

(liberální, institucionální) a strategií (gradualistická, šoková terapie), které si země mohly 

zvolit. Danou strategii si země volily podle jejich stavu v ekonomice, politice i společnosti. 

Dále druhá kapitola bude charakterizovat jednotlivé fáze transformace, kterými musely 

země při přechodu z centrálně plánované ekonomiky na tržní projít. Jedná se především o 

liberalizaci, stabilizaci, privatizaci a restrukturalizaci. Tyto události znamenaly pro 

ekonomiku silné strukturální změny, které také zapříčinily transformační pokles.  

 Třetí kapitola bude podrobně charakterizovat výchozí podmínky, ve kterých bylo 

Československo před počátkem transformace. Přiblíží nám, se kterými pozitivními a 

především negativními rysy v ekonomice, společnosti, ale i politickém životě se 

Československo potýkalo.  Další podkapitoly budou zaměřeny na jednotlivé roky a 

transformační kroky, které se v těchto letech odehrávaly. Závěr kapitoly bude zaměřen na 

průběh malé a velké privatizace. 

 Ve čtvrté kapitole bude nastíněn historický vývoj Maďarska a Polska. Podrobnější 

popis podmínek, ve kterých se země nacházely, jak ekonomických tak politických. 

Následně se kapitola bude soustředit na průběh transformačních kroků, jako byla 

liberalizace a privatizace. Hlavní částí bakalářské práce je závěr čtvrté kapitoly, ve které 

bude sledován vývoj makroekonomických ukazatelů během transformačních procesů. 

Konkrétněji to bude vývoj nezaměstnanosti, hrubého domácího produktu, míry inflace, 

vnější zadluženosti a v neposlední řadě vývoj devizových rezerv ve vybraných zemí. 
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2. Teoretická východiska ekonomické transformace 

 V úvodu si definujeme význam slova transformace. Transformace je 

charakterizována jako přeměna celého stávajícího ekonomického systému na jiný systém, 

přesněji je to přechod od centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní (Žídek, 

2006). Podle Klause (2000) je transformace nutný, ničím neplánovaný, evoluční proces, ve 

kterém se nachází mnoho aktérů a jednotlivec je pouze jeho součástí. Holman (2000, s. 5) 

definuje transformaci jako: ,, přechod od socialistického systému založeného na centrálním 

plánování a kolektivním vlastnictví ke kapitalistickému systému založenému na tržní 

koordinaci a soukromém vlastnictví.“ 

2.1  Jednotlivé strategie transformace 

 V roce 1989 probíhaly masové demonstrace a nepokoje spojené nejen s 

ekonomickými postupy řízení ekonomiky komunistickou vládou. Tyto nepokoje vyústily 

v sesazení komunistické vlády. Jednalo se především o evropské státy s relativně vyspělou 

ekonomickou strukturou, kde staré principy řízení nebyly dostačující. V přechodu k novým 

politickým systémům, založených na demokracii a tržní ekonomice, měla nově zvolená 

vedení těchto zemí nelehký úkol, který spočíval v přeměně ekonomické situace z centrálně 

plánované ekonomiky na tržní kapitalistické systémy. Tento nelehký úkol s sebou nesl 

zásadní změny v podobě deregulace cen, otevření domácího trhu zahraniční konkurenci, 

privatizace podniků a další. 

 Při hledání správné transformační strategie se nabízely dva přístupy a to liberální 

přístup nebo institucionální. Je třeba říci, že ani jeden z těchto přístupů nebyl ideální. 

Stratégové neměli možnost výběru, třetí možností byla kombinace těchto dvou přístupů, 

přestože si tyto dva přístupy v podstatě odporovaly, tudíž nezbylo jim nic jiného než vybrat 

si pouze jeden a přijmout špatné důsledky vyplývající z nerespektování druhého přístupu. 

 Transformace jako taková, měla dvě fáze. Ve fázi první probíhala liberalizace a 

stabilizace ekonomiky a druhou fází byla započata privatizace a restrukturalizace podniků. 

Následně se vedly dohady jakou strategii pro provedení transformace zvolit, jestli šokovou 

terapii nebo strategii gradualismu. Tyto strategie se ovšem vztahují pouze k první fázi 

transformace (Holman, 2000; Žídek, 2006). 
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2.1.1 Institucionální přístup 

 Holman (2000, s. 19) považuje: ,,institucionální přístup za východisko 

transformace vznik nových tržně konformních institucí, tj. formálních i neformálních 

pravidel chování  včetně  sankcí  za nedodržování pravidel.“ Proces transformace není 

považován jen jako několik systémových změn, ale jako soubor reforem. Je brán jako 

komplexní a velice obsáhlá změna nejen v politice, ale i v chování, které je nezbytnou 

součástí tohoto procesu. Změny v chování jedince jsou velice pomalé a je třeba je urychlit. 

Lidé jsou svým způsobem vždy závislí na minulém vývoji (path dependence), který jim 

brání v pokroku, protože už ho mají zažitý a brání se změnám. Lidé mají zakořeněné 

některé postupy a chybí jim zde individuální přístup k řešení podnětů. Díky tomuto jsou 

rychlé změny nevítaným jevem. 

2.1.2 Liberální přístup 

 Liberální přístup vycházel z teorie o vytvoření tržních podnětů při procesu 

transformace. Tento přístup jde ostře do sporu s institucionálním, protože říká, že člověk je 

tvor přizpůsobivý. Díky tomu, stačí vytvořit pár systémových změn, které u lidí vzbudí 

zájem k adaptaci a donutí je k správnému tržnímu chování. To znamená, že lidé budou 

vybuzeni k tvrdé práci, k podnikání, k hledání nových možností na trhu, ke zvyšování 

kvality produkce. Toto chování popisuje hlavně procesy jako je liberalizace trhů nebo 

privatizace. Tržní ekonomika stimuluje subjekty k maximálním výkonům, které jim 

zajišťují výdělky, jelikož na většině trhů existuje volný vstup a tržní ceny signalizují 

efektivní alokaci. Lidé vyvinou snahu a budou dosahovat vyšších výdělků, tím se zvýší 

jejich disponibilní důchod a budou moci více investovat a spotřebovávat. Tento koloběh je 

typický pro kapitalistické ekonomiky. Vznik těchto podnětů je krok k vytvoření tržních 

institucí. Díky deregulaci volných cen, volného vstupu na trh a přítomnosti konkurence se 

vytvoří také tlak mezi subjekty na trhu, čímž se upevní podnikatelská etika a začnou se 

formovat instituce (Holman, 2000). 

2.1.3 Šoková terapie 

 Transformace měla dvě fáze. První fáze byla liberalizace trhů a stabilizace 

ekonomiky, druhou fází pak privatizace a restrukturalizace. Šoková terapie se zabývá 

pouze první fází. Hlavním zastáncem šokové terapie byl americký ekonom Jeffry Sachs, 

v České republice to byl Václav Klaus a v Polsku pak ekonom a politik Lech Balzerowicz.  
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 Tato strategie byla pro rychlou liberalizaci a co nejrychlejší otevření domácího trhu 

zahraničním výrobcům, deregulaci cen i mezd, pro hluboké strukturální změny a přeměnu 

podnikové sféry, i za předpokladu přechodného hospodářského poklesu, se kterým se 

počítalo. Tento proces musel být ovšem doprovázen tvrdými stabilizačními opatřeními, a 

to proto, aby se zabránilo vysoké inflaci a rozvrácení platební bilance. Stabilizace sice 

dopomohla k stabilní inflaci a vyrovnané platební bilanci, ale pro podniky to byl obrovský 

šok, proto se dostavil hospodářský pokles. 

 Zastánci šokové terapie byli přesvědčeni, že pro okamžité nastartování změn 

v ekonomice je nutné využít ten okamžik, kdy jsou lidé nadšení ze změn. Ta správná 

chvíle nastala po revoluci. V té chvíli byli lidé nadšeni z revoluce a zvratu k lepšímu a 

proto byli schopni nést břemena a náklady spojené s transformací. 

  Liberalizace trhů s sebou přinesla velké změny ve výši příjmů, které pak negativně 

působily na některé skupiny občanů. Stabilizační opatření pak postihovala celou 

ekonomiku včetně podniků uvnitř, protože docházelo k hospodářskému poklesu, který se 

odrážel v životě celé společnosti. Kdyby se však transformační procesy posunuly na 

pozdější dobu, systémové procesy by neproběhly v ten správný okamžik a mohlo by dojít 

k tomu, že lidé ztratí odhodlání a zájem nést transformační náklady a celý proces 

transformace by trval déle nebo by se ho vůbec nepodařilo dokončit (Holman, 2000; 

Holman, 2011; Žídek, 2006; Klaus, 1995).  

 Polský politik Lech Balzerowicz zavedl pojem politický kapitál. Tento pojem má 

souvislost s rychlostí probíhaných reforem a využití správného okamžiku, kdy by měla 

reforma přijít. Po sesazení komunistického režimu měly nově zvolené vlády v rukou 

obrovskou moc. Měly velkou důvěru lidí, a proto mohli provádět systémové změny - měli 

politický kapitál. Tento kapitál byl nutnou součástí pro provádění transformačních 

opatření. V zemích, kde dříve vládl komunismus, byla tato důležitá podmínka splněna. 

Obyvatelé měli k nastoupené vládě plnou důvěru. V zemích jako Polsko a Československo 

nahlíželi na drastické transformační změny, jako na pokračování vymítání komunismu a 

dovršení celé protikomunistické revoluce. Československo a Polsko byly pro rychlé 

zbavení se komunistického režimu, a proto pro ně byla vhodná šoková terapie 
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2.1.4 Strategie gradualismu 

 V zemích jako je Maďarsko, byla revoluce vedena komunisty. Komunisté už od 

šedesátých let experimentovali s různými tržními reformami. Nejdříve reformovali sami 

sebe, odstranili železnou oponu a následně se sami rozpustili a přetvořili se v sociální 

demokraty. Maďarsko bylo spokojeno se svým dosavadním vývojem, proto se také 

přikláněli k strategii gradualismu. 

 Strategie gradualismu se také zabývala pouze první fází transformace. Zastánci 

gradualismu, dále jen gradualisté, viděli správnou cestu transformace v tom, že bude 

probíhat v delším časovém období a bude pod dohledem státu. Reformy by proto měly 

probíhat pomalu a postupně za sebou navazovat. Tím pádem nebude zasažena ekonomika 

vysokým poklesem  hospodářství. Gradualisté byli přesvědčeni, že hospodářský pokles, dle 

zastánců šokové terapie, je zapříčiněn jen zbrklostí, a proto je lepší se mu vyhnout 

pomalou přeměnou ekonomiky. Stát by měl pomalu otevírat trhy zahraničním 

konkurentům, aby měli tuzemští výrobci čas se připravit na novou konkurenci. Stát by měl 

dát šanci tuzemským výrobcům postupně se transformovat na konkurenceschopné 

podniky, aby tak mohly lépe čelit tlaku ze strany zahraničních výrobců (Holman, 2000; 

Žídek, 2006).  

 Jonáš (1995, s. 21) říká: ,,gradualismus může být optimální strategií pro reformní 

vládu, existuje-li informační asymetrie, nedostatek důvěryschopnosti a politická omezení. 

Ve srovnání s úplnou reformou či strategií ,,velkého třesku“ umožňuje gradualismus vládě 

splnit politická omezení a kompenzovat horší alokativní efektivnost nižším peněžním 

odškodněním.“ 

 Klaus (1995) varuje před gradualismem. Říká, že je to politika nevelkých kroků.  

Poukazuje na stát, který není správně motivován, aby prováděl důslednou reformu 

v dlouhém období. Stát nemá ponětí o tom jaké je to správné tempo na uskutečňování 

reforem. Úředníci stále hledají správné koncepce, jak by měly reformy probíhat. 

V konečném důsledku nenachází vhodnou kombinaci rychlosti průběhu reforem a dochází 

ke ztrátě důvěry občanů v politiky a neochota jakékoliv spolupráce. Podle Klause (1995) je 

proto lepší léčba šokem. 
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2.2  Fáze transformace 

 Celý proces transformace probíhal ve dvou fázích. První fáze byla liberalizace trhů 

a stabilizace ekonomiky. Ve druhé fázi pak probíhala privatizace a restrukturalizace. 

V následující části si fáze transformace podrobněji charakterizujeme. 

2.2.1 Liberalizace 

 Jedním z prvních kroků, které vlády musely podniknout, byla liberalizace trhů, 

která mohla proběhnout téměř okamžitě a to v podobě deregulací cen a mezd, povelením 

soukromého podnikání a zavedení vnitřní konvertibility měny. Dalšími, ne zrovna 

populárními, kroky bylo zrušení cenových subvencí. Nejvíce byly dotovány zemědělské 

produkty, protože byly nejvíce dotovány ze strany státu. Potraviny byly až příliš levné a 

ceny vůbec neodpovídaly nákladům na produkci. Zrušení cenových subvencí dopomohlo 

ke zvýšení cen potravin a  rychlejšímu a vydatnějšímu ,,utahovaní opasků.“ Na druhou 

stranu nechtěli reformátoři hned na počátku transformace takto striktně krátit subvence, a 

proto usilovali o zachování veřejné podpory. Subvence byly zrušeny, ale byl zaveden tzv. 

státní příspěvek z obratu, který byl vyplácen občanům. 

 Odstranění státních regulací a cenových subvencí bylo nezbytné pro transformaci. 

Centrálně plánované ekonomiky zapříčiňovaly, že cenová struktura byla deformována. Což 

znamenalo, že ceny vůbec neodpovídaly poptávce a struktuře nákladů daných produktů. 

Bez zrušení těchto subvencí a regulací by se pak nemohla ekonomika posunovat od 

centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní. Základem tržní ekonomiky je 

soukromé podnikání, ale také tržní ceny, které budou po regulaci uvolněny a podnikatelé 

se tak nebudou obávat, jak centrum ceny nastaví. 

 Nedílnou součástí liberalizace trhů bylo zavedení vnitřní směnitelnosti měny, toto 

zavedení znamenalo zrušení devizových regulací v zahraničním obchodě. Bylo to výhodné 

pro domácí podniky, které pak mohly nakupovat zahraniční měny a dovážet zboží z ciziny. 

Tyto procesy pak otevřely domácí trhy a tuzemské podniky byly vystaveny konkurenci ze 

zahraničí, na kterou nebyly zvyklý. V období centrálně plánovaných ekonomik byly 

podniky chráněny devizovými regulacemi. Bylo velice těžké získat tvrdou zahraniční 

měnu. Liberalizace trhů tak dopomohla k tomu, že domácí podniky musely renovovat 

výrobu a zvyšovat kvalitu výrobků, aby byly konkurenceschopní na světových trzích 



11 

 

s kvalitním zbožím. Tyto procesy podmiňovaly počátky strukturálních změn v ekonomice 

a restrukturalizaci podniků. 

 Gradualisté prosazovali pozvolnou formu procesu liberalizace, hlavně z důvodu 

otevření zahraničních trhů pro naše výrobce a naopak. Výrobky ze střední a východní 

Evropy, nebyly tak kvalitní jako výrobky z kapitalistických zemí. Socialistické režimy 

ponechaly na státech střední a východní Evropy velké šrámy, jedním z důvodu byla Rada 

vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), která byla na produkci výrobků nenáročná. 

Produkty směňované na tomto trhu nemusely být kvalitní, a přesto byly prodány, proto 

výrobci nebyli motivování k vytváření nových, kvalitnějších produktů. 

 Naopak protagonisté rychlé transformace zastávali názor, že když budou tyto 

změny probíhat pomalu, tak se nikdy postižené země nedostanou ze starých praktik 

centrálně plánovaného řízení (Holman, 2000; Žídek, 2000). Jonáš a Bulíř (1995) tvrdí, že 

hlavní součástí šokové terapie je liberalizace trhů a deviz. Ovšem tato liberalizace nebyla 

úplná. Některé spotřebitelské statky byly dál pod kontrolou státu. I na devizových trzích 

byla liberalizace neúplná a to jen na straně běžného účtu platební bilance. 

2.2.2 Stabilizace 

 Současně s reformami a liberalizací probíhaly i procesy stabilizace. Stabilizace 

doprovázela liberalizaci trhů. Byla nevyhnutelnou součástí transformačních procesů. 

Musela nastat, protože kdyby nenastala, tak by se mohlo stát, že inflace se stane 

neudržitelnou. Ekonomika se musela po dobu liberalizace kontrolovat a stabilizovat.  

 Jak bylo zmíněno, tak struktura cen a mezd byla v socialistických ekonomikách 

deformovaná. Po uvolnění cen a mezd byli výrobci zmatení. Nevěděli, jaké mají stanovit 

ceny, aby nebyly přehnaně vysoké nebo moc nízké. Největší obavy plynuly z toho, že 

špatné stanovení cen nepokryje náklady na produkci, nebo že se produkce neprodá. Dalším 

problémem podnikatelů byla tvorba mezd. Nevěděli, jak vysoké mají nastavit mzdy, aby si 

udrželi své zaměstnance. Ceny a mzdy nacházely svou správnou úroveň metodou ,,pokusů 

a omylů.“  

 Nejvíce obávaným problémem, se kterým se ekonomové potýkali, bylo, že 

liberalizace trhů vynese ceny vzhůru a rozpoutá neovladatelné spirály růstu cen a mezd. 

Obávali se těchto mzdově-inflačních spirál, protože se na trhu potýkali hlavně s monopolní 
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strukturou, která byla pozůstatkem ze socialistických ekonomik, kde neexistovalo 

soukromé vlastnictví a vše ovládal stát.  

 Problémem liberalizace zahraničního obchodu, byla hrozba rozvrácení platební 

bilance. V bývalých socialistických zemích se spotřebitelé zaměřovali na zboží dovážené 

ze západu. Většina jejich disponibilního důchodu byla alokována, spotřebována za zboží z 

dovozu, to znamenalo, že dovoz převyšoval vývoz a tím vznikl schodek v obchodní 

bilanci, který skončil devalvací domácí měny. Proto se ekonomové uchýlili k stabilizačním 

opatřením, jako jsou rozpočtová restrikce, měnová restrikce, regulace mezd a ukotvení 

měnového kurzu. 

 Rozpočtová restrikce byla nutná, ale nikdo nevěděl do jaké míry je vhodná a 

neškodná a do jaké už ne. Vedl se spor mezi gradualistickým a šokovým přístupem. 

Gradualisté se přikláněli spíše k menší míře restrikce, která byla doprovázena částečnými 

reformami. Například Žídek (2000) se zmiňoval o programu, který se zaměřoval na 

revitalizaci ekonomiky. Hlavními nástroji by měly být státní výdaje, podpora zahraničních 

investic, restrukturalizace, podpora exportu, podpora průmyslové politiky a uvolnění 

poptávkových omezení, provádění strukturální politiky. 

 Na druhé straně existovali ekonomové, kteří restrikci obhajovali. Například 

Holman (2000, s. 27) tvrdil: ,,podstatou rozpočtové restrikce bylo omezení dotací 

podnikům. Tím došlo k přerušení jednoho kanálu automatického financování ztrátových 

podniků a podniky byly nuceny rušit ztrátové produkce.“ Dále pak Holman (2000) 

konstatoval, že měnová restrikce bude daleko složitější. Krátce po revoluci vznikla 

centrální banka a řada komerčních bank. Centrální banka se potýkala s problémem 

neexistence nástrojů na regulaci peněžní zásoby. Obavy pak měla z inflačních tlaků. 

Centrální banka postavila jako základ měnové politiky monetaristicko-transmisní 

mechanismus. Měnová politika měla dosahovat svých cílů přes přechodný cíl, což byla 

monetární zásoba. V tento okamžik došlo k přerušení financování podniků, které byly 

zvyklé za socialismu dostávat peníze na podporu svých výrob. 

 Centrální banka začala užívat úvěrové limity, jako přímý nástroj monetární politiky. 

Neměla nejmenší tušení, na jaké úrovni by se měly limity pohybovat. Když by byly příliš 

vysoké, tak tím by byla inflace nižší a zároveň by se zvyšoval hospodářský pokles.  
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 Nástrojem protiinflační politiky na počátku transformace byla regulace růstu mezd. 

I když po provedení liberalizace byla regulace mezd odstraněna, vláda se stejně snažila o 

udržení průměrného růstu nominálních mezd v určité míře, aby zabránila vysoké inflaci. 

Nejvíce se využívaly dvě metody regulace mezd a to prostřednictvím daní a triparitních 

jednání mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. 

 Poslední velmi důležitou metodou stabilizace byla devalvace a ukotvení kurzu na 

některou ze zahraničních měn. Tato devalvace vytvořila udržitelný kurz na delší období, 

avšak měna byla podhodnocena. Měnový kurz byl stabilizován, došlo ke zvýšení cenové 

hladiny, ale ekonomika se nepotýkala s obávanou inflační spirálou (Hampl, 2000; Holman, 

2000; Žídek, 2006). 

2.2.3 Privatizace 

 Dalším velmi důležitým krokem v procesu transformace je privatizace, která byla 

v komunistických režimech naprosto nemyslitelná. Všechny reformy, které byly 

navrhovány, neobsahovaly ani zmínku o soukromém vlastnictví, výjimkou bylo pouze 

Maďarsko, kde se v reformách zaměřili i na masivní plošné soukromé vlastnictví. Změny 

probíhaly pouze na úrovni decentralizace rozhodování a to z centra na podniky a 

liberalizací cen. Privatizace jako taková, znamená přechod od kolektivního vlastnictví 

k soukromému. V centrálně plánovaných ekonomikách soukromé vlastnictví existovalo jen 

v zemědělské malovýrobě, drobném obchodě a službách. 

 Spory, které vznikly, se týkaly hlavně problému jakou privatizační strategii zvolit, 

jestli pomalou nebo rychlou. Dále se pak rozhodovalo, do jaké míry se bude stát angažovat 

v privatizaci, jestli budou jeho pravomoce převyšovat nad ostatními – centralizovaná 

privatizace nebo bude pouze přihlížet - decentralizované privatizace. 

 Privatizace byla nutným krokem. Důvodem byla hlavně upadající struktura 

ekonomiky, například kolektivní vlastnictví v zemědělství. Lidé byli znechuceni, 

nepracovali pro sebe, ale pro stát a nebyli nijak motivováni nebo zvýhodněni, aby 

pracovali efektivněji. Tím, že proběhla privatizace, byli lidé motivováni, neměli svázané 

ruce a mohli začít svobodně podnikat a nakoupit si k tomu budovy a jiné vybavení. 

Vznikaly tak ty správné podněty, které pak vedly k lepšímu hospodaření a produkci 

kvalitních výrobků.  
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 Tříska (1992) tvrdí, že privatizace nebyla ani tak ekonomickým jak spíše 

politickým procesem. Hlavním cílem nebylo vytvoření adekvátních vlastnických struktur 

ani restrukturalizace podniků. Vláda se nejvíce zaměřovala na snížení odporu zájmových 

skupin v podnikové sféře a ve státní správě. Tyto zájmové skupiny by se dostaly do 

obrovské výhody, kdyby privatizace trvala delší časové období. Měly by z toho velké 

ekonomické profity, protože by měly dost času na vytunelování velkých podniků (Holman, 

2000). 

a) Rychlá versus pomalá privatizace 

 Jednou z velice propíraných otázek během transformace bylo, jakou rychlostí by 

měla privatizace probíhat. Která ze dvou možností je ta správná, jestli pomalá nebo rychlá 

forma privatizace. 

 Rychlá privatizace byla podložena názorem o tzv. předprivatizační agónii, situace 

bez reálného vlastníka. Tato agónie byla pádným argumentem, pro přiklonění se k rychlé 

privatizaci. Zastánci rychlé privatizace byli toho názoru, že čím rychleji proběhne 

privatizace, tím to bude výhodnější. Důvodem byli dosavadní manažeři ve vedení velkých 

státních podniků. Nedalo se předvídat, jak budou manažeři reagovat na postupné změny 

vlastnictví podniků. Vznikaly obavy, že když bude transformace probíhat moc dlouho, tak 

manažeři nebudou dost motivováni, aby efektivně spravovali svěřený majetek. Nebudou 

svědomitě pracovat, ale jen čekat na nového majitele. V horším případě začnou pomalu, 

ale jistě velké státní podniky tunelovat. Budou zakládat malé podniky a pomalu prodávat 

akcie těmto podnikům, aby na těchto transakcích sami profitovali. K tomuto docházelo ve 

všech transformujících se ekonomikách. Stát nebyl schopen dostatečně kontrolovat 

manažery, v roli vlastníka podniků selhával na plné čáře (Holman, 2000; Žídek 2006). 

 Kritikem rychlé privatizace byl Mládek (2002), který byl toho názoru, že důvodem 

vzniku předprivatizační agónie byla rychlá privatizace a nenalezení správného vlastníka. 

Tento názor je v souladu s Teorií dlouhé a krátké cesty od Mlčocha (2000). Krátká cesta 

znamenala nejrychlejší privatizaci, jaká by se dala zvládnout. Došlo jen k formální změně 

vlastnictví. Jenomže díky slabým institucím nedošlo k privatizaci, ale jen 

k překombinovanému vlastnictví. Podniky nebyly vloženy do soukromého vlastnictví, ale 

skrz banky je stále vlastnil stát. Dlouhou cestu pak vidí v zavedení řízeného odstátnění 

podniků, podložené smlouvami s manažery podniků. Takto by pak soukromý sektor 

vznikal postupně. 
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 Podle Mlčocha (2000) důvody rychlé privatizace byli spíše zájmově-politické. 

Tvrdí, že hlavním důvodem bylo dodržení slibu veřejnosti o rychlé transformaci jako 

celého procesu proměny ekonomiky a co nejrychlejší konvergence k vyspělým 

ekonomikám. Rychlý proces privatizace měl také udělat tlustou čáru za minulostí s vidinou 

lepších zítřků (Žídek, 2006). 

 Ve prospěch rychlé privatizace pak promlouvali také restrukturalizace podniků. 

Zastánci rychlé privatizace, tvrdili, že stát nemá moc nad restrukturalizací podniků. Stát se 

mohl do procesu transformace zapojit pouze prostřednictvím privatizace. Dál už neměl 

prostředky, aby pomohl efektivně podniky restrukturalizovat. To znamenalo, že nemohl 

pomoci v rozdělování velkých podniků na menší firmy, zavírat neefektivní části podniků a 

propouštět zaměstnance. Pro takovou změnu byla nutná kontrola vlastníka, kterou stát 

nemohl zajistit, protože k tomu neměl zdroje (Holman, 2000). 

 Zastáncem rychlé privatizace byl ekonom a politik Václav Klaus. Klaus (1992) 

říkal, že v procesu transformace je privatizace nejdůležitějším cílem reformujících se 

ekonomik. Pokud se mají centrálně plánované ekonomiky změnit v tržní, je nutné přejít 

rychle k soukromému vlastnictví. Co nejvíce podniků by se mělo v krátkém období prodat 

do soukromého vlastnictví. Klaus (1992) zmiňoval průběh privatizace ve Velké Británii a 

úspěchy Margaret Thatcherové, a přesto tvrdí, že si nemůžeme dovolit privatizovat několik 

let jen pár podniků.  

 Západní odborníci spolu se zastánci pomalejší privatizace vyslovují námitky proti 

rychlé privatizace. Tvrdí, že nemůžou přijít na správnou hodnotu privatizovaných podniků, 

dokud tržní síly neurčí ceny vstupů a výstupů z nich. Do té doby nemůže být dobře 

ohodnocena ziskovost podniků. Právě kvůli těmto argumentům by měla být privatizace 

posunuta. 

 Zastánci pomalé privatizace tvrdili, že podstata pomalé privatizace se skrývá 

v nalezení správného vlastníka. Hledání správného vlastníka, byl velice náročný zdlouhavý 

a důležitý proces pro budoucí vývoj podniku.  Zastánci pomalé privatizace kritizovali 

rychlou privatizace, protože v průběhu rychlé privatizace nebyl na hledání vhodného 

vlastníka vymezen dostatečný časový interval a proto se domnívali, že prodej podniku by 

se neměl uspěchat, aby nový vlastník mohl efektivně využívat podnik. Špatný vlastník 

nemusí být schopen nebo ochoten efektivně celý podnik spravovat.  
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b) Centralizovaná a decentralizovaná privatizace 

 Centralizovaná privatizace byla formou privatizace, která byla řízena státem. Byly 

vydány privatizační zákony. Stát celý proces privatizace řídil a kontroloval. Ten, kdo chtěl 

získat podnik nebo nějakou část podniku, se musel utkat s ostatními, kteří měli taky zájem 

o tento podnik. U tohoto typu privatizace je výhoda, že stát může volit strategii a regulovat 

rychlost. Centralizovaná privatizace probíhala v Československu. Díky, správné volbě 

privatizace Československo dohnalo v podílu soukromého vlastnictví ostatní socialistické 

země jako například bylo Maďarsko a Polsko, kde probíhala decentralizovaná privatizace.  

 Druhou možností jak mohla probíhat privatizace, byla formou decentralizovanou. 

Tato forma proběhla v zemích, kde proběhly socialistické reformy - Polsko a Maďarsko. 

V těchto zemích už podniky měly jakousi moc a mohly nakládat s majetkem dle svého 

uvážení. V počátcích procesu transformace byly státní podniky změněny na akciové 

společnosti, díky tomuto zásahu stát přišel o kontrolu nad prodejem akcií a ten se stával 

neovladatelným. Možnosti disponovat akciemi na sebe převzali manažeři, kteří byli 

zvoleni do vedení podniků ještě v komunistickém režimu. V Maďarsku se této privatizaci 

říkalo ,,spontánní“ a  v Polsku ,,divoká“.  Během privatizace se podniky dostaly do rukou 

samotných manažerů. Z ekonomického pohledu tento způsob privatizace mohl být vhodný 

a efektivní. Na druhou stranu zde nebyly dodrženy morální zásady, že má každý nárok se 

účastnit soutěže o podnik a získat jej do soukromého vlastnictví. V konečné fázi byly vlády 

těchto zemí dotlačeny veřejností k potlačení decentralizované privatizace a nastolení řádu 

(Holman, 2000). 

2.2.4 Restrukturalizace 

 Restrukturalizace na úrovni mikrosféry znamená přeměna uvnitř podniku. Tato 

přeměna má dopomoci k lepšímu výkonu daného podniku. Při procesu transformace bylo 

nutné provést určité změny ve struktuře podniků. Privatizace dopomohla k této přeměně 

podniků. Respektive restrukturalizace byla podmíněna privatizací. (Žídek, 2006). 

 Velikost podniků v centrálně plánovaných ekonomikách vybízela ke změně. 

Podniky byly zbytečně velké. Hlavním problémem však bylo, že některé části podniků byli 

neefektivní a ostatní části podniků museli dohánět ztráty. Tyto podniky nebyly schopny 

obstát v nově vytvořených tržních podmínkách. Podniky neměly dostačující výrobní 

kapacity a jejich stroje byli velmi staré. 
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 Holman (2000, s. 49) popisuje restrukturalizaci v tranzitivních ekonomikách takto: 

,,v první etapě se jednalo zejména o rozdělování větších, neefektivních (často 

neživotaschopných) podniků na menší, efektivnější a životaschopné části. Ve druhé etapě 

pak šlo kapitálové investice do perspektivních podniků, určené převážně na modernizaci 

jejich výrobních kapacit.“  

 Jedním z největších problémů procesu restrukturalizace jsou podniky v těžkém 

průmyslu tj. v hutnictví, těžba uhlí. Většinou s nastolením demokratických režimů 

přicházely v platnost také nové ekologické zákony. Tyto zákony bývají striktní a staré 

výrobní kapacity nemohou tyto zákony splňovat, jsou staré a většinou pak už nákladné na 

opravy a hlavně na zplodiny, které vylučují, dalším problémem byla nabídka, která 

neodpovídala tržní poptávce po výrobcích vyrobených starou technologií. Proto proces 

restrukturalizace v takových případech zůstává na vládě. 

 Nakonec vyvstává rozpor mezi ekonomy. Co je lepší, jestli nejdříve privatizovat, a 

pak restrukturalizovat a nebo nejdříve restrukturalizovat a poté privatizovat (Holman, 

2000; Klaus a Tomšík, 2007; Žídek, 2006).   

2.3 Strukturální změny 

 Přeměnou ekonomik socialistických zemí z centrálně plánovaných na tržní 

docházelo k obrovským změnám, mezi ně můžeme zařadit i strukturální změny, které 

musely proběhnout při přechodu k tržnímu hospodářství. Socialistické země byly 

postihnuty strukturálními deformacemi. Hlavní příčinou byly velké podniky především 

v těžkém průmyslu. Sovětský svaz byl obrovskou velmocí, která považovala industrializaci 

za znak ekonomického růstu. Ostatní státy východní Evropy pak napodobovaly trend 

nastolený Sovětským svazem. Odvětví služeb bylo zanedbatelnou položkou, protože 

v období centrálně plánovaných ekonomik některé služby nebyly zapotřebí, například 

bankovní služby, pojišťovací nebo poradenské. V odvětví těžkého průmyslu šlo hlavně o 

výrobu zbraní a vojenské techniky. Tato výroba byla nevhodná z důvodu její náročnosti na 

suroviny a energie. Po revoluci už nebyla produkce vojenského vybavení a zbraní nutná, a 

proto se z průmyslového odvětví přesouvala práce a kapitál do odvětví služeb. 

 První strukturální změny proběhly už na počátku celého procesu transformace ve 

fázi, kdy probíhala liberalizace a stabilizace. Tyto změny se projevovaly hlavně v rozložení 

podílu sektorů na HDP. Začal se více rozvíjet sektor služeb, který byl nutný pro přechod na 
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tržní hospodářství. Země, ve kterých se uskutečnil vědecko-technologický pokrok a přešly 

na tržní hospodářství, upouštějí od zemědělství a přecházejí na rozšiřování sektoru služeb 

(Holman, 2000; Peková, 2011; Žídek, 2006). 

2.4 Transformační pokles 

 Žádná ze zemí, kde probíhala transformace, se nevyhnula prudkému poklesu 

hospodářství. Bylo jedno, jakou strategii zvolila, ať už to byla šoková terapie nebo 

gradualistický přístup. Jedinou věc, kterou mohly tyto země nějakým způsobem regulovat, 

byla délka a hloubka transformačního poklesu. Země, které vůbec nezapočaly 

s transformací, dopadly ještě hůře, protože jejich hospodářský pokles byl hlubší a delší. 

 Dle Holmana (2000) byl transformační pokles vytvořen příčinou dvojího typu 

vnitřní a vnější. Vnější příčina souvisela se socialistickým trhem známým jako Rada 

vzájemné hospodářské pomoci. Na tomto trhu se směňovalo zboží a suroviny, vyrobené 

v socialistických zemích. Tento trh byl odbytištěm nekvalitních výrobků vycházejících ze 

socialistických zemí, na rozdíl od kapitalistických zemí, které vyráběly zboží kvalitní.  

 V roce 1990 se RVHP začalo rozpadat. To bylo největším důvodem hospodářského 

poklesu zemí, které na něm směňovaly, protože přišly o odbytiště a vstoupit na trhy mezi 

kapitalistické země bylo pro ně naprosto nereálné. Neměly dostatečně kvalitní zboží, aby 

se prosadily. 

 Vnitřní příčinou pak byla sama transformace v zemích, kde proběhla transformace 

způsobem šokové terapie. Liberalizací cen a mezd totiž došlo k tomu, že se ceny vyšplhaly 

vysoko, ale nominální mzdy postupovaly pomaleji a tudíž reálné mzdy klesly. Lidé neměli 

tolik prostředků, se kterými by disponovali, a proto klesla spotřebitelská poptávka. Dalším 

důvodem bylo i nastolení restriktivní politiky, která podnikům zhoršila podmínky pro 

čerpání úvěrů, a proto také klesla investiční poptávka. 

 Je fakt, že země jako je Maďarsko, které vyzdvihovalo gradualistický přístup, na 

tom nebylo o nic lépe než země, které zvolily šokovou terapii. Můžeme tedy říci, že 

šoková terapie nebyla příčinou hospodářského poklesu (Holman, 2000). 

 Na rozdíl od Holmana to Klaus a Tomšík (2007) viděli odlišně. Tvrdili, že základní 

tezí hospodářského poklesu je pokřivenost struktury cen v centrálně plánované ekonomice, 

stabilita na makroekonomické úrovni a také způsob transformace. 
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3. Transformace české ekonomiky 

 V této kapitole se práce bude zabývat analýzou celého postupu ekonomické 

transformace především v Československu. Pro všeříkající rozbor transformace je nutné se 

ponořit do historie, kde najdeme výchozí stav ekonomiky i společnosti před začátkem 

tržních reforem. Z toho stavu pak vycházely kroky pro utvoření tržního hospodářství. 

V následujících podkapitolách se popíše situace, která panovala před revolucí 

v Československu a dále pak hospodářský vývoj, který byl výsledkem reformních kroků 

v procesu transformace. 

3.1 Pozitivní vlastnosti Československa 

 Jednou z výhod Československa byla její geografická poloha. Umístění uprostřed 

střední Evropy, v blízkosti zemí, jako je Německo a Rakousko, bylo podle Švejnara (1997) 

velkou výhodou pro budoucí rozvoj zahraničního obchodu a jiných mezinárodních 

ekonomických kontaktů se západními zeměmi. Zmíněné kontakty pak byly klíčové pro 

vývoj českého hospodářství v následujících letech. 

 Další pozitivní vlastností byla úroveň lidského kapitálu. V minulých socialistických 

režimech se na vzdělání kladl důraz. Podle Jonáše (1997) bylo kvalitní vzdělání zaměřeno 

hlavně v technických oborech. Na druhou stranu je třeba zmínit, že vzdělání v tehdejším 

Československu bývalo přeceňováno. Některé další obory jako například ekonomie byly 

záměrně potlačovány zejména z  ideologických důvodů. Tento jev byl pro tuzemsko 

negativní, protože bránil rozvoji studia ekonomie, což bylo důsledkem zaostávaní za 

vyspělými státy v ekonomickém vývoji. Vzdělávací cyklus byl ovlivňován vládnoucími 

ideologiemi, zejména marxismem-leninismem. Ve studentech byla ubíjena individualita a 

uměle vzbuzován zájem o nastolenou ideologii, kterou museli všichni studenti studovat. 

 Dle Žídka (2006) jsou kladné vlastnosti, kterými Československo disponovalo, 

hlavně v makroekonomické oblasti, především vyrovnané veřejné finance, které 

dopomohly k nízké úrovni veřejného zadlužení, relativně nízká inflace, rámcově 

vyrovnaná platební bilance, nízký zahraniční dluh, kde Československo vystupovalo 

v čistě věřitelské pozici. Dalším pozitivem byla vysoká zaměstnanost a neexistence 

měnového převisu. Těchto makroekonomických rysů bylo docíleno za pomoci relativně 

přísné restriktivní politiky. Počáteční podmínky tuzemska pro následnou transformaci byly 

oproti jiným státům socialistického bloku výhodnější. Československo spolu s Německou 

demokratickou republikou patřilo mezi nejvyspělejší státy socialistického bloku. 
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3.2 Negativní rysy Československa 

 Kromě výčtu pozitiv se Československo potýkalo i s negativními vlastnostmi 

různého charakteru, které se staly přítěží v době transformace. Mezi tyto problémy 

můžeme zařadit uzavřenost ekonomiky a její státní kontrolu, velká orientace ekonomiky na 

trhy RVHP, popřípadě také měkké plány, technologické zaostávání nebo celospolečenské 

vlastnictví, nedokonalé nastavení institucionálního prostředí, nevyhovující právní systém 

nebo bankovní sektor. Tyto nedokonalosti a deformace, které na sebe navazují a jsou 

propojeny, přispěly k neefektivitě a zbytečnému čerpání zdrojů. Důsledkem těchto procesů 

byl pokles tempa růstu výkonu ekonomiky a pak i zaostalost za vyspělými zeměmi. 

Podrobněji se těmi problémy budeme zabývat v následujících kapitolách. 

3.2.1 Centrálně řízená ekonomika 

 Prvním negativním vlivem byla centrálně řízená ekonomika a plánování ve výrobě.  

Podle Mlčocha (2000) byla centrálně plánovaná ekonomika (CPE) formou tržní 

ekonomiky. Svou myšlenku podporuje názorem, že CPE jako taková by nemohla vůbec 

fungovat, protože nikdy není možné dopředu odhadnout, jak se spotřebitel zachová a který 

produkt bude více nebo méně poptávat. Hospodářství se vyvíjelo tak rychle, že nebylo 

možné jej řídit po delší dobu s pevnými plány. Důsledkem vstupování státu do ekonomiky 

byly přebytky na straně jedné a nedostatky na straně druhé. 

 Československo se řadilo na druhé místo hned za Sovětský svaz v míře státní 

kontroly. Stát vstupoval do hospodářství, což vedlo k tomu, že podniky ztratily zájem se 

zlepšovat a zkvalitňovat výrobu. CPE takto prakticky vyhladila konkurenci, která byla 

považována jako zbytečné plýtvání zdroji. Na rozdíl od Maďarska a Polska, kde byla 

situace o něco lepší. Podniky nebyly do takové míry kontrolovány státem a měly větší 

volnost v rozhodování, ve výrobě a řízení podniku. Maďarsko proto mohlo proces 

liberalizace odstartovat dříve, pozvolněji. O situaci a srovnání vypovídá tabulka 3.1. 
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Tabulka 3.1: Reformní opatření 

Reformní opatření Maďarsko Polsko Československo 

Zrušení závazných plánů 1968 1982 1990 

Zrušení centrálních přídělků 1968 1991 1990 

První kroky k liberalizaci cen 1968 1957,1975 1991 

Jednotný devizový kurz 1981 1990 1991 

Vstup do MMF a SB 1982 1986 1990 

Svoboda podnikání 1982 bez omezení 1991 

Zákonodárství o bankrotech 1986 1983 1991,1992 

Dvoustupňové bankovnictví 1987 1988 1990 

Nový systém daně z příjmu 1988 1992 1993 

Systém daně z přidané hodnoty 1988 1993 1991 sic 

Zákonodárství o akciových spol. 1989 1990 1991 

Liberalizace obchodu 1989 1990 1991 

Systém podpor v nezaměstnanosti 1989 1990 1991 

Zdroj: Žídek 2006, vlastní zpracování 

 Problém byl také v samotném centrálním plánování, které komunistické vlády 

prosazovaly jako efektivní, na rozdíl od neuspořádaného chaotického systému tržní 

ekonomiky. Ve skutečnosti byl tento systém značně nevýhodný a neefektivní. Podniky by 

měly vyrábět podle plánu, které byly vystavovány na pět let. Ve skutečnosti podniky jely 

podle plánu jen na jeden rok. Nedodržováním těchto plánů postupně docházelo k poklesu 

ekonomiky a ,,měknutí“ plánů (Šulc, 1998; Žídek, 2000). 

 Centrum nemělo přístup k podnikovým dokumentům, proto nevědělo, jak velké 

mohou být plány pro výrobu. Podniky a centrum pak musely vyjednávat o výstupech 
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(produkci) a vstupech (suroviny, materiál, energie a další). Podniky žádaly vysoké vstupy a 

pak produkovaly nízké výstupy, v tomto okamžiku centrum naráží na problém v podobě 

nulové iniciativy úředníků na vyjednání tvrdších plánů. Podniky záměrně nadhodnocovaly 

náročnost výroby na hmotné i lidské vstupy a podhodnocovaly produkční možnosti. 

Důsledek byly měkké plány, které byly vysoce náročné na suroviny, energii a lidské zdroje 

(Holman, 2000). 

3.2.2 Struktura ekonomiky 

 Struktura ekonomiky byla jednostranná. Komunisté se zaměřovali hlavně na 

výrobu. Byli přesvědčeni, že výhradně výroba utváří hodnotu. Důraz byl kladen na 

maximalizaci rozvoje průmyslu. Sektor služeb byl záměrně potlačen, marxistickými 

ekonomy byl brán jako neproduktivní, a proto zcela zbytečný. V Československu byl 

středem zájmu průmysl, tak jako ve většině socialistických zemích, což také vykresluje 

následující tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2: Ukazatel HDP podle sektorů v roce 1990 (v %) 

Země Zemědělství a lesnictví Průmysl Stavebnictví Služby 

ČR 8,3 44,6 9,2 37,9 

Maďarsko 6,8 27,3 5,5 60,4 

Polsko 7,2 35,7 7 50,1 

Slovensko 5,3 34,7 5,3 54,7 

Slovinsko 5,6 37,5 4,8 52,1 

Rumunsko 23,7 44,1 5,9 26,3 

Chorvatsko 10,9 29,3 6,1 53,7 

Rusko 16,6 38 9,6 35,8 

Ukrajina 25,5 36,1 8,5 29,9 

Zdroj: Žídek 2006, vlastní zpracování 
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 Československo se zaměřovalo hlavně na těžký a vojenský průmysl. Tato výroba 

byla velmi energeticky a surovinově náročná. Československo nemělo tak velkou 

surovinovou základnu a přesto patřilo mezi země s největším podílem průmyslu na HDP. 

 Se strukturou ekonomiky tak úzce souviselo společné vlastnictví. Znárodnění bylo 

v Československu velmi populární, soukromý sektor byl téměř vyhlazen. Všechny statky 

byly v rukou státu, který mohl lépe kontrolovat a vést podniky. Důkazem nám může být 

porovnání počtu soukromých zemědělců v roce 1949, kde jejich počet přesahoval 2 

miliony a do konce roku 1990 jich zůstalo pouze 10 000 (Žídek, 2006). 

3.2.3 Systém cen 

 Systém cen byl jako většina procesů v centrálně plánované ekonomice také pod 

kontrolou státu. Ceny byly fixní, centrálně řízeny a regulovány. Hladina cen neměla 

vypovídající schopnost pro podniky ani pro spotřebitele. Největší problém byly cenové 

dotace, které se v roce 1990 vyšplhaly až na 3 % HDP. Nejvíce dotovanými komoditami 

byly zejména potraviny, energie a obecné základní produkty. Dalším problém bylo daňové 

zatížení, které nebylo jednotné, ale naopak pro každý podnik odlišné.  V následující 

tabulce 3.3 můžeme nahlédnout na rozdíly mezi výšemi daní v různých odvětvích.  

Tabulka 3.3: Daň z obratu pro vybraná odvětví v Československu (v %) 

Odvětví nejnižší sazby % nejvyšší sazby % 

zemědělství a lesnictví -240 66 

paliva, uhlí, ropa 189 76 

teplo, elektřina -181 0 

strojírenské a železárenské produkty -291 83 

stavební materiál -171 20 

Textil -137 70 

kůže, obuv -222 52 

Potraviny -224 88 

Zdroj: Žídek 2006, vlastní zpracování 
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 Dosavadní hospodaření a podporování některých odvětví nebo naopak vysoké 

zdanění mělo za následek cenové distorze, které vedly ke zmatení subjektů pohybujících se 

na trhu.  Na jedné straně byli výrobci, kteří nevěděli, po jakém zboží je poptávka, a na 

straně druhé spotřebitelé, kteří nechápali, v jak výhodné jsou pozici, když jsou komodity 

jako energie a voda vysoce subvencovány. V tomto okamžiku docházelo k nadměrnému 

plýtvání subvencovaných komodit. Bylo zřejmé, že kdyby výrobci věděli, který statek se 

nejvíce poptává, tak by to nijak nezměnilo jejich chování na trhu, vzhledem k ostatním 

faktorům. Díky regulaci cen také existoval nedostatek určitých komodit, jako například 

automobily, elektronika, a proto vznikal černý trh.  

 Směnný kurz můžeme zařadit mezi nejvýznamnější cenu v ekonomice, ani ten se 

nevyhnul cenovým distorzím. Díky reformám v 60. letech byl směnný kurz v centrálně 

plánované ekonomice dvousložkový. Znamenalo to tedy, že: ,, k oficiálnímu kurzu se 

připočítávaly koeficienty tzv. vnitřního reprodukčního cenového vyrovnání. Mimo to byl 

ovšem směnný poměr u jednotlivých skupin exportních výrobků doplněn systémem 

cenových srážek a přirážek. A celý systém byl navíc komplikován příplatky ke směně valut 

pro cizince i pro československé občany“ (Žídek, 2006, s. 13). V reálné ekonomice šlo pak 

o systém více směnných kurzů. Počátkem roku 1989 byl systém směnného kurzu předělán 

na jednosložkový a koeficienty vnitřního reprodukčního cenového vyrovnání byly zrušeny. 

Ve skutečnosti to znamenalo, že proběhla devalvace oficiálního směnného kurzu. 

3.2.4 Bankovní systém 

 Základem moderních tržních ekonomik je bezesporu fungující bankovnictví 

spolupracující s kapitálovými trhy, díky čemuž se pak úspory přetvářejí na investice. 

V Československu existovala centralizovaná, jednostupňová bankovní soustava v čele se 

Státní bankou Československou. Tato banka neměla žádnou autonomii, řídila se centrálním 

plánem a podléhala vládě. Přestože byla monobankou, působila vedle ní paralerně 

Československá státní spořitelna, pod kterou byla hustá síť poboček. Spořitelna 

poskytovala vkladové služby, novomanželské půjčky nebo úvěry na bydlení. Špatný stav 

bankovního sektoru vedl k malému množství úspor, který se projevil v nedostatku kapitálu. 

Dalšími důvody mohly být nízké mzdy, nebo nízká úroková míra (Vencovský, 1997; 

Žídek, 2006) 
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3.2.5 Právní systém 

 Právní systém byl zatížen ideologickým smýšlením tehdejší vlády, proto můžeme 

tvrdit, že tento systém byl neobjektivní a nezahrnoval všechna práva, která by jedinci 

neměla být upírána, příkladem můžeme uvést neexistenci soukromého vlastnictví nebo 

svobodu podnikání (Mlčoch, 2000). Systém byl vytvořen tak, aby celá ekonomika pod 

vedením komunistické vlády byla relativně prosperující a hlavně, aby vláda zůstala v čele 

všeho rozhodování. Zákony byly ustanoveny v souladu s centrálně plánovaným 

hospodářstvím, a proto se zcela odlišovaly od zákonů potřebných pro tržní ekonomiku a 

konkurenci. Malý počet tržních subjektů nedostačoval k vzepření se proti vládě a nastolení 

správného, tržního, právního režimu. Důsledkem centrálního plánování byla neexistence 

sporů mezi jednotlivými tržními subjekty, a proto také můžeme tvrdit, že nebyl tlak na 

konkurenci (Žídek, 2006). 

 Nesmíme opomenout i fakt, že hlavní body státní moci tj. moc výkonná, 

zákonodárná a soudní existovaly. Byly ovšem jen formální a v praxi neproveditelné. Vše 

se podřizovalo ideologickému smýšlení komunistické vlády. Soudní moc nebyla objektivní 

ve svých názorech a výkonech, protože nejvyšší představitelé soudů byli dosazení 

přívrženci vlády (Šabatová, 2009). 

3.2.6 Politický systém 

 Politický systém v Československu byl také veden v souladu s ideologiemi 

komunistické vlády. Politické svobody byly téměř vyhlazeny, jedním z důvodů byl také 

fakt, že v ústavě byla ukotvena hlavní role komunistické strany. Důsledkem zakotvení 

komunistické strany v ústavě bylo naprosté vymýcení konkurence mezi politickými 

stranami. Formálně existovaly i jiné politické strany, ale jejich skutečné působení ve vládě 

bylo nulové. Po vzniku Československa v roce 1945 byla vytvořena Národní fronta, ve 

které byly seskupeny komunisticky smýšlející strany. Tato Národní fronta byla 

monopolem v politickém dění Československa. Ostatní strany, které chtěly po válce také 

obnovit svou činnost, mohly tak udělat pouze za předpokladu, že vstoupí do Národní 

fronty. 

 Povinná účast jednotlivců na volbách byla nástrojem komunistické vlády, aby si 

zajistila co nejdelší setrvání v čele státu. Jen malá část obyvatelstva se řadila mezi 

disidenty. Disidenti byli malá část obyvatel vykonávající aktivní protest proti režimu a 

usilující také o zapojení nekomunisticky smýšlejících stran do vlády. Společnost však 
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nebyla příliš připravena na změny v podobě politického vyjednávání, konkurence stran a 

hledání nových lepších alternativ vedení státu, jak to bylo pro demokratické systémy 

samozřejmostí. Tato nepřipravenost společnosti vycházela hlavně z neznalosti a celkové 

morální nálady společnosti.  

 V důsledku propagandy od základní školy a nucení ideologických názorů a pohledu 

na hospodářské dění, byli tito nástupci od útlého věku vedeni k jednomu směru. Toto 

jednostranné zaměření naráželo v domácnostech na názory lidu. Dětem ve školách bylo 

tvrzeno, že např. sovětská vojska v roce 1968 přišla osvobodit naši vlast od kontrarevoluce, 

ve skutečnosti pak docházeli na to, že sovětská vojska okupovala Československo. 

Neshody mezi realitou a teorií byly tak velké, že celý národ opustil zájem o jakékoliv 

změny a upadl v neznalost o celkovém dění v politice i ekonomice. Neznalost v oblasti 

ekonomiky byla tak vysoká, že lidé si nedokázali uvědomit, co by znamenal přechod na 

tržní ekonomiku. Ani studenti odborných ekonomických fakult neměli znalosti o 

skutečném fungování tržního systému, protože jejich studia byla vedena ve směru 

marxistických teorií. Tento fakt je jen vrcholem ledovce, protože v ekonomice chybělo 

mnoho odborníků úzce vázaných na správný chod a fungovaní tržní ekonomiky. 

 Československo se vyznačovalo v druhé polovině 80. let ekonomickou strnulostí. 

Nedocházelo zde k žádnému politickému uvolňování v reakci na perestrojku v Sovětském 

svazu a hlavní představitelé Československa se vyhýbali jakýmkoliv reformám a inovacím. 

Mezi klíčové příčiny této pasivity můžeme zařadit i fakt, že většina hlavních představitelů 

ČSSR byla dosazena po vpádu varšavských vojsk v roce 1968 a ti se pak hlásili k tzv. 

normalizaci. Cílem normalizace bylo vyhladit vše, co souviselo s předchozími reformami a 

zavést striktní kontrolu názorů a centralizaci ekonomiky. Na druhé straně máme přístup 

Maďarska a Polska, kde byly reformy vítanými změnami (Šulc, 1998; Žídek, 2006) 

3.3 Transformační procesy 1990-1996 

 V následující kapitole se zaměříme na vývoj transformace v Československu 

respektive v České republice, v letech 1990 až 1996. Je důležité si uvědomit, že proces 

transformace se skládal z mnoha reforem, které nebyly vytvářeny podle pevně daného 

řádu. Podle Klause a Tomšíka (2007) se jednalo hlavně o vytvoření změti opatření a její 

teoretické provedení na straně jedné, a o provedení v reálně ekonomice s vlivem na její 

vývoj. Všechny země, které přecházely z centrálně plánované ekonomiky na tržní, volily 



27 

 

podle své výchozí hospodářské situace dané strategie a také průběh a posloupnost 

vykonávaných změn. 

3.3.1 Transformační přeměny v roce 1990 

 Počátky transformačních procesů v Československu jsou datovány od roku 1990, 

kdy se začínají projevovat dva názorové proudy ohledně průběhu transformace. První 

proud byl představován Komárkem, Koubou, Mlčochem nebo Šulcem. Tato skupina 

zastávala názory gradualistického přístupu vývoje transformace. Není proto divu, že se 

postavili za projekt vytvořený Hospodářskou radou ČR pod vedením Františka Vlasáka, 

který byl pojmenován - Návrh strategie přechodu k tržní ekonomice. Tento projekt byl 

založený na pomalejším tempu průběhu transformace, relativně pomalé liberalizaci 

zahraničního obchodu, standardních metodách privatizace a aktivní strukturální politice.  

 Na druhé straně byl projekt vytvořený federálním ministerstvem financí. Hlavním 

představitelem byl Václav Klaus, dalšími členy tohoto myšlenkového proudu byli Dlouhý, 

Ježek, Kočárník, Tříska, Holman, Zieleniec a Stránský. Jejich projekt nesl název - 

Strategie ekonomické reformy. Tato strategie se spíše přikláněla k rychlému průběhu 

reforem v oblasti liberalizace cen a zahraničního obchodu a k rychlé devalvaci české 

koruny. Koncem roku 1990 byl přijat oficiální plán transformace, který se jmenoval - 

Scénář ekonomické reformy. Tento scénář byl kombinací výše uvedených dvou projektů, 

většina byla však převzata z projektu vypracovaného federálním ministerstvem (Holman, 

2000; Žídek, 2006). 

 Rok 1990 byl ve znamení změn, hlavně v utříbení myšlenek a názorů ve vztahu 

k transformaci, neznamenalo to však, že by se v něm neudály důležité změny. Krom přijetí 

Scénáře ekonomické reformy, byly provedeny změny i v právním řádu nebo v bankovním 

sektoru. V právním rámci byly přijaty zákony o soukromém podnikání, o akciových 

společnostech, o státním podniku. Tyto změny byly spíše povrchové, protože např. zákon o 

soukromém vlastnictví stanovil pouze to, že už soukromé vlastnictví není trestné. Tyto 

malé změny zvýšily podíl soukromého sektoru na 4 % HPD. Od počátku roku vznikla 

dvoustupňová bankovní soustava, protože došlo k oddělení Státní banky československé 

od bank komerčních. 

 Jak bylo uvedeno v kapitole 3.2.2, československé ceny se potýkaly s cenovými 

distorzemi (subvence, záporná daň z obratu), to byl důsledek nefunkčnosti cenového 
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mechanismu. Ceny byly pevně ukotveny a nemohly plnit svou vypovídající funkci 

o vztahu nabídky a poptávky na trhu. Vláda se proto rozhodla učinit reformní kroky, 

prvním krokem bylo zrušení záporné daně z obratu a souběžně zavedení tzv. státního 

vyrovnávacího příspěvku. Tento příspěvek byl ve výši 140 korun na osobu. Měl zamezit 

ztrátě důvěry v reformní hnutí. Tím, že reformátoři odstranili dotace, bylo potřeba menšího 

prostředku pro vyrovnání, aby neztratili veřejnou podporu. Odstraněním subvencí 

docházelo k mírnému vzestupu dotovaných komodit, především potravin, po kterých 

začala klesat poptávka. Mezi další statky, u kterých došlo k nárůstu cen, byly např. 

železniční doprava, autobusová doprava a ceny benzinu. Docházelo tak k přiblížení 

domácích cen k cenám tržním (Holman, 2000; Žídek, 2006). 

 Dalším problémem se stalo špatné nastavení směnného kurzu. Vláda se proto 

s centrální bankou dohodla na několikeré devalvaci, která byla doprovázena také 

sjednocením systému více směnných kurzů na jeden. Vláda rozhodla o fixním kurzu a 

upevnila korunu ke koši pěti měn a vytvořila tak transformační kotvu. Devalvace 

podhodnotily korunu, a proto byla v začátku transformace podhodnocena. Byl vytvořen 

první ze dvou tzv. transformačních polštářů - kurzový.  

 Monetární politika byla restriktivní. Centrální banka spolu s komerčními bankami 

se potýkaly s absolutní neznalostí fungování tržního systému. Například centrální banka 

nevěděla, do jaké výše by měla poskytovat úvěry. Jediné, co byla schopna predikovat, byly 

inflační tlaky. Proto se také uchýlila k restriktivní politice. 

 Fiskální politika byla taktéž restriktivní. Vláda pozměnila strukturu výdajů a 

omezila jejich výše v již vypracovaném a schváleném rozpočtu. Byl schválen nový 

přebytkový rozpočet. Součástí restrikce bylo také zrušení subvencí pro podniky. Koncem 

roku byly započaty restituce, kterým budeme věnovat vlastní kapitolu později (Holman, 

2011; Žídek, 2006). 

3.3.2 Transformační přeměny v roce 1991 

 Rok 1991 byl významný od začátku až do konce, protože již 1. ledna se odehrály 

velice zásadní změny v procesu transformace. Prvního ledna byla započata liberalizace a to 

cen i zahraničního obchodu. Následně v průběhu roku došlo k dalším reformám (Holman, 

2000). 
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 Stěžejním posunem v transformaci byla liberalizace cen, která byla velice důležitá 

pro přetvoření ekonomiky, protože ceny do tohoto okamžiku nebyly relevantní. Po 

nastartování liberalizace měly ceny získat své vypovídající schopnosti o dění na trhu a 

znamenalo to také, že stát se vzdává moci nad tvorbou cen. Od 1. ledna bylo liberalizováno 

85% cen. Bylo jasné, že liberalizace vyvolá prudký nárůst cen, už jen kvůli potlačované 

inflaci z předchozího období. Toto opatření nebylo politicky populární, ale bylo výslovně 

nutné, bez liberalizace cen by nemohl nastartovat průběh transformace a přechod z CPE na 

tržní ekonomiku. Dalším důvodem bylo také podnikání, které se bez liberalizace cen 

neobejde. Holman (2000) upozorňuje, že před liberalizací nikdo nevěděl, jak mají být ceny 

nastaveny. Po liberalizaci to bylo obdobně, ceny se v úvodní fázi hledaly. Bylo teda velmi 

důležité růst cenové hladiny zbrzdit a stabilizovat tak ceny. Růst cen se projevil poklesem 

reálných mezd domácností, jako důsledek pak vznikl druhý transformační polštář - 

mzdový. 

 Liberalizace cen byla doprovázena také liberalizací zahraničního obchodu, která 

měla za úkol navýšit nabízené množství statků jak pro domácnosti, tak pro firmy a rovněž 

vytvořit konkurenční tlaky na domácí monopoly. Byl uvolněn zahraniční obchod a cla byla 

stanovena na 5 % (Jonáš, 1997). Dovozní přirážky byly stanoveny na 20 %, aby domácí 

trhy nezahltily výrobky ze zahraničí a nebyla ohrožena platební bilance ani fixní kurz 

koruny.  

 Vláda pokračovala v rušení dalších dotací pro podniky. Na druhou stranu povolila 

založení Konsolidační banky, která měla za úkol zpracovat závazky z minulých režimů. 

Rozpočet byl deficitní, hlavním důvodem schodku bylo snížení nepřímých daní a importní 

přirážky. Fiskální politika začala uvolňovat nastolenou restriktivní politiku. Monetární 

politika byla silně restriktivní, snažila se o zamezení vzniku inflačních spirál, vláda 

restriktivní politikou vytvořila pojistku, proti nezkušenosti centrální banky.  

 Počátkem roku byla zahájena také privatizace. V průběhu ledna začala tzv. malá 

privatizace. Podrobněji si průběh privatizace rozebereme v následujících kapitolách 

(Žídek, 2000). 

3.3.3 Transformační přeměny v roce 1992 

 Rok 1992 nebyl již tak hektický a nedošlo během něj k závratným změnám, jako 

v roce 1991. Celé hospodářství se spíše soustřeďovalo na jednání o rozdělení 
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Československa. Výraznější událostí tohoto roku bylo přijetí nového obchodního zákoníku, 

živnostenského zákona, zákona o ochraně hospodářské soutěže.  

 Hospodářská politika se stále držela restrikcí. Monetární politika se v průběhu roku 

proměňovala. V první polovině roku centrální banka snížila restrikci v podobě snížení 

úrokových sazeb, protože si myslela, že monetární politiku nemůže ohrozit. V druhé 

polovině roku pak zvýšila úrokové sazby z obav plynoucích s krize spojené se společným 

státem. Koruna měla stanovené oscilační pásmo (+/- 0,5 %) a byl změněn koš měn z pěti 

na dvě (americký dolar a německá marka) (Žídek, 2006). 

3.3.4 Transformační přeměny v roce 1993 

 Jednou z významných událostí tohoto roku bylo rozdělení Československa na 

Českou a Slovenskou republiku. Mezi těmito republikami vznikla měnová unie a stále se 

platilo československou korunou až do února, kdy oba státy schválily měnovou odluku. 

Základní rozlišení bylo v kolkování bankovek v hodnotě 100, 500 a 1000 Kčs a dále pak 

státní tiskárna cenin vydala bankovky v hodnotě 200 Kč. 

 Reformou prošel i daňový systém. Byla zrušena daň z obratu a byly zavedeny nové 

daně např. daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daně z příjmů fyzických a právnických 

osob. Další daně byly sníženy a byla omezena progrese systému. S dalšími právními 

obměnami se potýkal také sociální sektor. Změny se týkaly hlavně vyplácení 

nemocenských dávek, sociálního zabezpečení a podpor v nezaměstnanosti (Žídek, 2000). 

3.3.5 Transformační přeměny v roce 1994 

 Podle Žídka (2000) se mezi lety 1994 až 1996 odehrály nejúspěšnější kroky 

transformace. Ekonomika dosahovala vysokých meziročních temp růstu, inflace byla 

relativně stabilní a nezaměstnanost byla nízká. ČR patřilo mezi země s nejlépe zvolenou 

transformační strategií. V budoucích letech se však začaly projevovat i stinné stránky, jako 

například nerovnováha běžného účtu platební bilance. 

 V roce 1994 se ekonomika dostala z transformační recese a začala vykazovat 

hospodářský růst. Souběžně s ekonomickým děním také probíhala druhá vlna kupónové 

privatizace, která byla v tomto momentu velmi důležitá, protože podle Horské (2001) by 

jinak státní rozpočet spadl do deficitu. Klausova vláda měla snahu snižovat daňové zatížení 

(tabulka 3.4), a vládní výdaje, na druhou stranu chtěla také tvořit vyrovnaný státní 
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rozpočet. S problémem se potýkala ČNB. Musela provádět devizové intervence, aby byla 

schopna udržet fixní směnný kurz. Tento problém byl spojen s předčasně splaceným 

dluhem MMF. 

Tabulka 3.4: Vývoj daňové kvóty v ČR 1993-1996 

Parametry 1993 1994 1995 1996 1997 

Daňová kvóta 26,4 24,8 23,7 22,8 21,7 

Složená daňová kvóta 43 41,4 40,1 39,3 38,6 

Zdroj: Žídek 2006, vlastní zpracování 

3.3.6 Transformační přeměny v roce 1995 

 Česká ekonomika se nacházela v největším rozmachu. ČR se stala členem 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jako první z post-

komunistických zemí, a proto se jí dostávalo světového uznání. Se vstupem do OECD 

musela Česká republika zavést vnější směnitelnost koruny, která měla pak kladný dopad na 

příliv zahraničního kapitálu. Zvýšením přílivu zahraničního kapitálu však vznikl problém 

ČNB, které byla omezena samostatnost. Banka se snažila udržet co nejnižší míru růstu cen, 

která dosahovala 10%. Šance zvrátit tento stav byly velmi omezené. Hospodářství 

vykazovalo vysoký ekonomický růst, který vzbudil obavy o přehřátí ekonomiky 

zapříčiněné nerovnováhou obchodní bilance (Holman, 2000).  Rozpočet byl přebytkový i 

přes problémy související se vznikajícím strukturálním deficitem. Vláda stále snižovala 

daňové zatížení (tabulka 3.3) Kroky podniknuté pro snížení daňového zatížení byly 

úspěšné, na druhou stranu omezení vládních výdajů bylo nemožné, hlavně v oblasti 

sociálních transferů. 

3.3.7 Transformační přeměny v roce 1996 

 Jednou z podstatných událostí tohoto roku byly volby do poslanecké sněmovny. ČR 

získala velmi slabou koaliční vládu, složenou ze tří politických stran. Navzdory tomu, 

ekonomický růst stále pokračoval, spolu s ním se však více projevovaly problémy a 

nerovnováhy z předchozích období. Mezi nejvíce problémové oblasti můžeme zařadit 

platební bilanci - speciálně bilanci běžného účtu a obchodní bilanci. Vznikal zde schodek, 

který byl překryt zahraničními investicemi, které se staly problémem pro měnovou politiku 
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centrální banky. Zvýšený příliv zahraničního kapitálu vyvolal růst míry inflace, proti které 

musela centrální banka ostře zakročit. Prvním krokem bylo zvýšení repo sazeb a zvýšení 

povinných minimálních rezerv. Následně pak rozšířila fluktuační pásmo měny z +/- 0,5 % 

na +/- 7,5 %, což znamenalo pro zahraniční investory zvýšení rizika investice v tuzemsku. 

Dalšími kroky bylo prohloubení monetárních restrikcí. Tato opatření měla být hlouběji 

podepřena fiskální restrikcí, kterou vláda neprovedla, protože následovaly volby a vláda si 

chtěla udržet své voliče, po volbách na to však neměla sílu ani prostředky (Švejnar, 1997; 

Žídek, 2000). 

3.4 Restituce 

 Restituce je proces, kdy dochází k vrácení majetku původnímu majiteli, kterému 

byl majetek zabaven státem. Československo bylo jedinou post-komunistickou zemí, která 

se rozhodla pro restituce. Toto rozhodnutí s sebou neslo mnoho úskalí. Výhradně proti 

restitucím se stavěli ekonomové, manažeři podniků a v neposlední řadě zastánci minulého 

režimu. Ekonomové měli obavy, že proces restituce zbrzdí samotný proces privatizace, a 

na druhou stranu pochybovali, že společnost bude s navrácením majetku souhlasit. Další 

problém nastal při stanovení okamžiku, od kterého by se měl majetek vracet. Nakonec bylo 

rozhodnuto, že majetek zabavený po puči 1948 bude vrácen původním majitelům nebo 

jejich dědicům pouze československého občanství a ve zvláštních případech církvi. Zde se 

naskýtá další problém. Většina bývalých majitelů emigrovala nebo zemřela, a proto bylo 

velmi obtížné je dohledat. I přes tyto podmínky byly podle Klause (1995) restituce 

nesprávným krokem, protože majetek nevraceli ti, kdo ho před lety zabavili, ale lidé, kteří 

byli komunismem taky okradeni. V restitucích šlo výhradně o navrácení statků fyzicky, 

v případě, že majetek nemohl být navrácen takto, přecházelo se na vyrovnání v peněžních 

jednotkách. Tyto peníze pak poskytoval Restituční privatizační fond (RIF). Navrácení tak 

započala v roce 1990 a probíhala během celého desetiletí. Údaje o veškerém majetku, co 

byl navrácen, se pohybují v miliardách korun. Přesné vyčíslení však není známo a u autorů 

se liší, odhad byl stanoven od 25 do 130 miliard korun (Holman 2011, Žídek, 2006).  

3.5 Malá privatizace 

 Proces malé privatizace začal v lednu 1991a pokračoval až do roku 1993. Malá 

privatizace se zaměřovala na prodej malých jednotek ve veřejných aukcích jako například 

provozovny služeb, obchodu a stravování. Tyto aukce zřizovaly okresní a místní 

privatizační komise.  Jejich úkolem bylo zveřejnit seznam privatizovaného majetku 30 dní 
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před aukcí a podat základní informace. V prvním kole aukcí byl majetek prodáván do 

rukou tuzemských podnikatelů, pokud o danou jednotku nebyl zájem, vstupovalo se do 

druhého kola, kde se aukce mohli zúčastnit i zahraniční investoři. V případě nezájmu o 

danou jednotku se přistupovalo k tzv. Holandským dražbám, tyto dražby umožňovaly 

snížení vyvolávací ceny, v prvním kole až o 50 % a v druhém na 20 % vyvolávací ceny. 

Vlastníkem jednotek, které byly předmětem aukcí, byl většinou velký podnik. Zaměstnanci 

ani manažeři nebyli nijak zvýhodňování během aukcí. Během malé privatizace bylo 

prodáno 22 212 jednotek za 30 052 miliónu korun. 

 V průběhu malé privatizace byla zřízena instituce pro realizaci privatizačních 

rozhodnutí vlády. Tato instituce – Fond národního majetku (FNM) inkasovala výnosy 

z aukcí. Peníze neputovaly do státního rozpočtu, ale byly používány na financování např. 

důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, pro odstranění ekologických škod, 

stabilizaci bankovního sektoru nebo k posílení kapitálového zajištění privatizovaných 

podniků. FNM byl založen v roce 1991 a svou činnost provozoval do roku 2005, kdy byla 

jeho činnost ukončena (Holman, 2011; Žídek, 2006). 

3.6 Masová (velká) privatizace 

 Jedním z největších problémů minulosti se ukázalo státní vlastnictví. Stát nebyl 

schopen spravovat obrovské podniky, aby byly všechny jejich části efektivní. Pro tržní 

ekonomiku bylo velmi důležité rozčlenit velké monopolní podniky na menší části 

s efektivní výrobou a následně je restrukturalizovat. Vznikaly spory o to, co by se mělo 

udělat první, jestli nejdříve privatizovat a pak restrukturalizovat nebo opačně. Došlo se 

k názoru, že výhodnější bude nejdříve privatizovat a pak restrukturalizovat.  Bylo to z toho 

důvodu, že stát, jako vlastník nemohl zvládnout restrukturalizaci všech podniků. Nový 

vlastník, který získal pouze část podniku, měl větší šanci na zefektivnění a restrukturalizaci 

výroby. 

 Velká privatizace fungovala na principu předkládání privatizačních projektů. Tyto 

projekty mohl vypracovat kdokoliv na jakoukoliv část (celek) podniku. Vedení podniků 

muselo tyto projekty vytvářet povinně na celý podnik. Předkladatelé mohli využít různé 

metody na vytvoření projektu, nejčastěji však volili kombinaci více metod (viz níže). 

Všechny projekty pak hodnotila příslušná odvětvová ministerstva, konečné rozhodnutí a 

výběr nejvhodnějšího projektu spadalo na Ministerstvo pro správu národního majetku a 

jeho privatizaci nebo v případě přímých prodejů rozhodovala vláda. Po zvolení 
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privatizačního projektu přecházel majetek na Fond národního majetku, který realizoval 

privatizaci, měl vlastnická práva nad neprodaným majetkem a inkasoval finanční odměny. 

 Privatizace probíhala pomocí různých metod, které byly zaznamenány v zákonech a 

všechny si byly rovny. Majetek se tedy mohl převádět pomocí: 

 veřejné aukce, 

 veřejné soutěže, 

 přímého prodeje, 

 transformace na a.s. a prodej akcií, 

 bezúplatného převodu majetku městům, obcím, fondům sociálního pojištění, 

restituentům, 

 dočasného ponechání majetku ve Fondu národního majetku, 

 použití zaměstnaneckých akcií. 

 Ve většině případů byly podniky privatizovány pomocí více metod najednou. 

V tabulce 3.5 si můžeme povšimnout, které metody se nejvíce používaly. Prvním krokem 

pro většinu podniků bylo převedení na akciovou společnost, dále se pak kombinovaly 

různé metody. Přímé prodeje se využívaly v případech velkých společností jako Škoda 

auto – Volkswagen. Aukce a veřejné soutěže patřily k méně používaným metodám, ale 

pomocí veřejné soutěže byly prodány společnosti jako Škoda Plzeň nebo Bohemia Art 

(Žídek, 2006). 
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Tabulka 3.5: Privatizace v ČR podle transformačních metod v letech 1991-2003 

Druh transformace 

Projekty 

předané k 

realizaci 

Majetek v 

mil. Kč 

Uskutečněné 

projekty 

Majetek v 

mil. Kč 

Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 204 8 443 604 

Veřejné soutěže 1 411 34 086 439 1 382 33 519 385 

Přímé prodeje 6 816 70 444 456 6 698 69 314 967 

Bezúplatné př., restituce 5 301 72 823 002 5 260 72 000 049 

Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 

Převod a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 

Celkem 16 613 984 183 361 16 418 981 612 128 

Zdroj: Žídek 2006, vlastní zpracování 

3.7 Kupónová privatizace 

 Zcela specifickou privatizační metodou byla kupónová privatizace, ve které bylo 

50 % všech akciových společností nabídnuto za kupony. Tato metoda se stala klíčovou 

v celém procesu transformace Československa, protože byla nejvhodnější kombinací při 

předání podniků ze státního vlastnictví do soukromých rukou. Autory kupónové 

privatizace byli zejména Tříska, Ježek a Klaus. Poprvé jsme se dle Žídka (2006) začali 

seznamovat s kupónovou privatizací v roce 1990. Tato metoda preferovala tyto cíle: 

 vytvořit vztah obyvatelstva k tržní ekonomice,  

 rychlé převedení majetku s následnou restrukturalizací,  

 rozdělení majetku mezi obyvatele, 

 nedopustit vzniku spontánní privatizace.  

 Kupónová privatizace fungovala následovně. Obyvatelstvu byly nabídnuty tzv. 

kupónové knížky, které si mohl koupit kterýkoliv občan České republiky starší 18 let 

s trvalým bydlištěm v tuzemsku. Následně si za tyto kupóny mohly zakoupit přímo akcie 



36 

 

v daném podniku, které si mohl zanechat a stát se akcionářem podniku nebo poskytnout 

své body do rukou privatizačních fondů, a stát se tak pouze akcionářem fondu. Díky 

kupónové privatizaci, která umožnila novým vlastníkům získat části podniků za nízké 

ceny, pak nevznikaly privatizační dluhy, jako to bylo u jiných metod, kde spolu potenciální 

noví vlastníci soupeřili a nadhodnocovaly ceny, jen aby podnik dostaly do svých rukou. 

Cely proces kupónové privatizace probíhal v dvou fázích.  

 První fáze začala v listopadu 1991 registrací DIKů. Československo nebylo 

s nápadem kupónové privatizace spokojeno, proto ze začátku obyvatele nejevili zájem o 

zapojení se do ní. Postupem času a také pomocí masivní reklamy privatizačních fondů, 

zájem obyvatel začal stoupat. Pomocí reklamy fondy získávaly kupónové knížky nebo 

jejich části. Mezi nejúspěšnější patřil Harvardský investiční fond Viktora Koženého. 

Celkově pak investiční privatizační fondy získaly více než 72 % ze všech kupónů. 

Kupónová privatizace se stala velmi populární metodou, zúčastnilo se ji 5,95 milionů 

obyvatel mezi, kterými bylo až 10 % slovenských investorů. Můžeme říci, že první vlna 

byla velmi úspěšná, stát inkasoval 6 miliard Kč. 

 Druhá fáze nebyla tak úspěšná jako první. Hlavním důvodem bylo odkládání výdeje 

akcií po první fázi a bankrot 4 fondů. Do rukou fondů bylo svěřeno pouze 63,5 % bodů a 

zapojilo se 6,16 milionů investorů. Stát ve druhé vlně získal 4,4 miliardy Kč.  

 Kupónová privatizace se setkala i s kritikou. Její odpůrci měli hned tři důvody, proč 

byla kupónová privatizace nevhodná. Za prvé podniky byly rozprodány mezi mnoho 

vlastníků, což znamenalo rozptýlení vlastnictví, které nebylo pro podniky příliš efektivní.  

Za druhé, kupónová privatizace nepřinášela kapitál. Třetím kritickým bodem byla 

skutečnost, že hned na začátku nebyli vybráni vhodní vlastníci podniků. V konečném 

důsledku nejvíce obávaný problém nevhodných vlastníku zanikl. Většina akcií byla 

v rukou privatizačních fondů, které sice nespravovaly podniky správně, ale dále prodávaly 

akcie a podniky se pak postupně dostaly do správných rukou (Holman, 2000; Žídek, 2006). 
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4. Transformace vybraných ekonomik v komparaci s českou ekonomikou 

 V této kapitole si stručně popíšeme situaci v Polsku a Maďarsku. V podkapitolách 

se zaměříme na porovnání klíčových ukazatelů a jejich vývoj před, během transformace a 

po ní v komparaci s Českou ekonomikou. 

 Tehdejší Československá federativní republika, Maďarsko a Polsko patřily do tzv. 

Severní skupiny. Proces transformace v nich probíhal specificky v porovnání s ostatními 

státy. Od počátku zde byl dosažen společenský konsensus v základních oblastech a 

otázkách transformace. Země, které přistoupily k  přeměně ekonomiky, měly stejný cíl a 

v hlavních krocích se ani proces transformace nelišil. Rozhodujícím faktorem pro 

transformaci ekonomiky byly výchozí podmínky jednotlivých států (Cihelková a 

Fingerland, 1992). 

4.1 Historický vývoj Maďarska s návazností na transformační procesy 

 Ekonomická situace před počátkem transformace byla odlišná než v ostatních 

zemích SVE. V Maďarsku docházelo už od konce 60. let pozvolně k tržním reformám, 

které probíhaly s přestávkami 25 let, proto také Maďarsko volilo v následujících letech 

gradualistický přístup. Díky pozvolným přeměnám v hospodářství, začal existovat 

soukromý sektor (především v zemědělství a obchodě) už před rokem 1989 a zaujímal 

významnější postavení v ekonomice. Další významné události proběhly v roce 1982, kdy 

byl zaveden jednotný kurz pro obchodní i neobchodní platby a forint byl devalvován vůči 

dolaru v roce 1986 (Tomšík, 1997). Na rozdíl od Československa a Polska, kde reformy 

začaly až po roce 1989. Díky této pokročilé situaci bylo ekonomické rozhodování 

decentralizováno a podniky tak mohly být do jisté míry osamostatněny. Vedení podniků se 

tak mohlo orientovat na zisky a naučilo se chovat v tržním prostředí dříve než v jiných 

socialistických ekonomikách.  Maďarsko proto předběhlo ostatní země východního bloku 

už v 80. letech, kdy se naskytla možnost soukromého podnikání a soukromého vlastnictví 

v oblasti služeb a obchodu. Další výhodou Maďarska před procesem transformace byl fakt, 

že netrpělo tak rozsáhlými strukturálními deformacemi a ekologickými zátěžemi. Opravdu 

velkým problém byla ekonomická nerovnováha. Maďarsko trpělo dvojitým deficitem 

státního rozpočtu a obchodní bilance, zahraniční dluh i měnový převis nebyly 

zanedbatelné. Bylo nutné stabilizovat ekonomiku (Holman, 2000). Proto tehdejší vláda 

K. Grósze vytvořila Program stabilizace a konsolidace a dalšího rozvoje ekonomiky na 

roky 1988-1992. Tento program měl vyřešit problém s růstem zadluženosti, která se během 
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roků 1986-1987 zvýšila o 6 mld. dolarů a dále vytvořit plán pro pružnější ekonomiku. Plán 

se nepodařilo splnit celý, ale nárůst zahraniční zadluženosti byl snížen (Tomšík, 1997). 

4.1.1 Politické souvislosti 

 Politickou scénu Maďarska stejně jako v ostatních zemích bývalého východního 

bloku ovládl po druhé světové válce komunistický režim, který však byl považován za 

jeden z nejliberálnějších. Vysloužil si tak název „gulášový socialismus“ a umožnil 

relativně hladký přechod k demokracii v letech 1988-1990. 

 V roce 1989 byla ustanovena vláda pod vedením M. Németha, která měla za cíl 

vytvořit podmínky pro tržní hospodářství a zmírnit vnitřní nerovnováhu, proto byl také 

vytvořen návrh hospodářské politiky na roky 1990-1992. Tento návrh obsahoval prognózu 

o vývoji HDP, inflace atd. Poslanci po prostudování program zamítli (Tomšík, 1992).  

 Na jaře 1990 byly uspořádány nové demokratické volby. Tyto volby vyhrálo 

Maďarské demokratické fórum v  koalici s nezávislou Malozemědělskou stranou a 

Křesťanskodemokratickou lidovou stranou. Byla vytvořena vláda pod vedením Dr. Antala, 

která se držela ve vedení až do roku 1994. Vláda měla své cíle shrnuty v Kupa programu. 

Cíle se ubíraly k silné sociálně tržní politice, zastavení růstu státní zadluženosti, 

privatizaci, zastavení narůstajících inflačních procesů, snížení inflace do tří let na 

jednociferné číslo, po přestavbě hospodářství 3 až 4% meziročního tempa růstu HDP. 

Kvůli nedostačující realizaci restriktivní hospodářské politiky se program nesetkal 

s úspěchem. 

 V roce 1994 proběhly nové volby. Vláda byla složena z Maďarské socialistické 

strany a Svazu svobodných demokratů, předsedou se stal Gy. Horn. Nový vládní program 

z července 1994 se zaměřil na oblasti tržního hospodářství, podporu ekonomického růstu, 

zlepšení vnější i vnitřní rovnováhy, zamezení růstu inflace a nezaměstnanosti.  Situace 

v ekonomice nebyla nijak přívětivá, a proto byl 12. března 1995 přijat Bokrosův balik, 

který byl souborem stabilizačních a restriktivních opatření. Díky tomuto balíku byl snížen 

schodek veřejných rozpočtů o 40 % oproti předchozímu roku, pasivní saldo platební 

bilance bylo sníženo o 1,4 mld. USD oproti roku 1994, tempo růstu HDP se zpomalilo 

z 2,9 % na 1,5 % (Tomšík, 1997). 
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4.1.2 Odstátnění a privatizace Maďarska 

 V roce 1989 se ekonomická situace vyvíjela následovně. Byly vytvořeny podmínky 

pro významný zásah do státního vlastnictví tím, že byly dva zákony: zákon o korporacích 

(sdruženém podnikání) a tzv. transformační zákon z července 1989. Zákon o korporacích 

dopomohl ke sdružování prostředků z různých oblastí vlastnictví, vytvořil podmínky pro 

čerpání zahraničního kapitálu a mobilizoval volné finanční zdroje. Tento zákon byl 

podstatným mezníkem ve vlastnických strukturách. Transformační zákon pak představoval 

změnu vlastnických vztahů, která měla probíhat v časovém horizontu tří až pěti let. Pro 

kontrolu nad průběhem privatizace a správu státního majetku, byl vytvořen Státní úřad pro 

správu jmění, který začal fungovat od 1.3. 1990 (Cihelková a Fingerland, 1992). 

 Procesem privatizace byla odstartována vlna přeměn. Ze státních podniků byly 

vytvářeny akciové společnosti. Dle Tomšíka (1997, s. 41) bylo možné při přeměně 

podniků postupovat následujícími způsoby: 

 u hospodářských jednotek se samosprávným způsobem řízení (zhruba 80 % 

podnikové základny) rozhoduje 2/3 souhlas správní rady, 

 u administrativně státních podniků závisí rozhodnutí o transformaci na zakladateli, 

tj. státu. 

 Ani v jednom z  předešlých způsobů nemuselo dojít k zaniknutí původního 

subjektu, avšak pouze v případě, že nově vytvořená společnost byla ochotna na sebe 

převzít závazky vůči věřitelům. Proces přetransformování podniků byl podmíněn 

předložením transformačního plánu, bilance aktiv a pasiv, dále musela být splněna 

podmínka, že alespoň 20 % hodnoty kapitálu nové společnosti bylo tvořeno zvnějšku. 

 Na podzim 1990 byla vyhlášena malá a velká privatizace, protože byl přijat 

privatizační zákon, a později byl předložen tříletý program národní rekonstrukce 

(plánování průběhu privatizace 1991-1993). Privatizace probíhala za pomoci veřejné 

aukce. Vzniklé nároky bývalých vlastníků byly řešeny pomocí certifíkátů, které umožnily 

nákup majetku, který byl ve vlastnictví družstva nebo státu. Účast zahraničních investorů 

nesměla přesáhnout 30-50 %, v průmyslových podnicích, které potřebovaly nové 

technologie a nové vybavení, nebyla omezena. 

 Dalším krokem byla samoprivatizace, která odstartovala v říjnu 1991. Byla to 

privatizace menších podniků do soukromých rukou za pomoci poradenských firem. 
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Podniky mohly vytvořit svůj plán renovace podniku, který pak realizovala poradenská 

firma (Tomšík, 1997).  

4.1.3 Liberalizace cen a zahraničního obchodu 

 Počátek liberalizace cen můžeme datovat k 1.1.1988, kdy byl cenový systém 

upraven. Úpravy se týkaly zejména administrativních cen, jejichž počet byl snížen, dále 

pak byla uvolněna opatření jako např. povinně podávané hlášení podniků při zvýšení cen 

nebo provádění povinných konzultací týkající se změn v cenové výši s vedoucími orgány 

podniku. S úpravami se také potýkaly státní intervence, které byly sníženy na 25 % 

maloobchodního obratu, a bylo přesně definováno, pro jaké oblasti budou poskytovány. 

V listopadu 1990 Maďarská vláda odstoupila od regulace cen a přijala zákon o cenách. Od 

tohoto okamžiku byly ceny deregulovány a vytvářel je trh. 

 Velmi důležitou událostí související s hospodářskou reformou byla liberalizace 

obchodu a otevření ekonomiky okolním státům s úmyslem nabídnout zahraničním 

investorům vstoupit na maďarský trh. Proces liberalizace začal v roce 1985, kdy byl 

předložen dekret, který zavedl zjednodušené povolovací řízení u práva na zahraniční 

obchod, a přispěl tím ke zrušení komoditního monopolu zahraničně-obchodních 

organizací. Rok 1987 přinesl další zjednodušení, které zajišťovalo univerzální práva na 

zahraničně-obchodní činnost všem podnikům, jejichž export přesáhl v minulém roce 1 mil. 

dolarů. Rok 1988 se stal přelomový pro maďarský zahraniční obchod. Byla předložena 

nová úprava zákona, která poskytovala subjektům svobodné rozhodnutí, jestli se budou 

účastnit zahraničně-obchodních vztahů, nebo jestli budou podnikat samostatně, či 

prostřednictvím příslušné organizace. Vstup na zahraniční trh byl podmíněn pouze 

registrací subjektu, který se chystal exportovat zboží a služby (Cihelková a Fingerland, 

1992). 

 Do roku 1988 byly liberalizační kroky spíše směřovány na pomoc v oblasti exportu 

v souladu s politikou podpory exportu. Následně se pak pozornost upřela k liberalizaci 

dovozu, která byla podstatná pro vytvoření konkurenčního prostředí na domácí půdě. Tato 

liberalizace dovozu v realitě vypadala takto: byl zjednodušen systém povolení a následně 

pak nahrazen registrací dovozních smluv. Maďarsko se proto stalo velmi oblíbenou 

destinací pro zahraniční investory. Podle Cihelkové a Fingerlanda (1992) to podpořil i fakt, 

že investorům ze zahraničí byly poskytovány daňové úlevy, ale pro jejich poskytnutí musel 

investor splnit pevně dané podmínky:  
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 výchozí kapitál musel dosáhnout alespoň 50 mil. HUF, 

 zahraniční účast musela přesahovat 30 % vloženého kapitálu, 

 alespoň 50 % zisku muselo vzniknout ve zpracovatelském průmyslu nebo 

v hotelovém podnikání. 

4.1.4 Bankovní systém 

 Můžeme říci, že maďarské dvoustupňové bankovnictví patřilo mezi nejrozvinutější 

bankovnictví mezi státy SVE. V roce 1992 vláda přijala zákon o finančních institucích, ve 

kterém bylo ustanoveno, že při založení peněžního ústavu bude vyžadován souhlas vlády, 

pokud bude tento ústav kontrolován zahraničním vlastníkem. Souhlas bude vyžadován i 

tehdy, kdy zahraniční účast bude pouze 10 % kapitálu. 

 Zaměříme-li se na měnu, byl oficiální směnný kurz HUF sestavován ke koši deseti 

volných měn. Maďarsko mělo v plánu dosáhnout směnitelnosti nejpozději v roce 1994 

(Cihelková a Fingerland, 1992). 

4.2  Historický vývoj Polska s návazností na transformaci 

 Polsko stejně jako okolní země po 2. světové válce bylo ovlivňováno politikou 

Sovětského svazu. V 80. letech se komunistický režim dostával do krize. Krize byla 

vyvolána problémy, které vznikly v hospodářství. Jako důsledek těchto problémů se pak 

Polská sjednocená strana potýkala se stávkami, které hrály podstatnou roli jak 

v ekonomice, tak  životě obyvatel. Jako útěcha a prozatímní řešení bylo povolení 

nezávislých odborů – vznik Nezávislého samosprávného odborového svazu Solidarita. 

Konkurenční hrozbou se Solidarita stala v momentě, kdy se počet jejích členů vyšplhal na 

10 miliónů, proto musel zakročit generál Jaruzelský, který tento problém s rozrůstajícími 

odbory vyřešil vojenským převratem v prosinci 1981. 

 Další vývoj v 80. letech nebyl o moc přívětivější. Ekonomické problémy se stále 

prohlubovaly a nespokojenost obyvatel také. Neutěšená situace donutila vládu vyjednávat 

se Solidaritou, která od vojenského převratu byla v ilegalitě. Na počátku roku 1989 se sešli 

reprezentanti režimu s opozicí. Výsledkem jednání byly polodemokratické parlamentní 

volby v červnu 1989, které pak po více jak čtyřiceti letech dostaly k moci nekomunistickou 

vládu. V Polsku pak proběhly reformní změny. Začal fungovat pluralitní politický systém 

(Kopeček, 2001). 
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 Můžeme říci, že Polsko patřilo mezi jednu z prvních středoevropských a 

východoevropských zemí, kde započal proces transformace. Polsko stejně jako 

Československo volilo šokovou terapii. Počátek transformace byl datován po 1. 

polodemokratických volbách v roce 1989. Výsledky takto brzkého počátku a prosazované 

rychlé transformace na sebe nenechaly příliš dlouho čekat. Přeměny ekonomiky 

z centrálního plánování na ekonomiku tržní byly tak znatelné, že polská ekonomika 

procházela silným růstem hrubého domácího produktu a hladina reálného HDP v roce 

1996 překročila výši HDP z období před transformací. Ne všechny oblasti ekonomiky byly 

takto úspěšné. Míra nezaměstnanosti od započetí transformačních procesů prudce rostla, 

začala pozvolna klesat až v roce 1994 (Tomšík, 1997). 

4.2.1 Polické souvislosti 

 Během procesu transformace se od roku 1989 u moci vystřídalo 6 vlád. Poslední 

vláda byla převážně zastoupena Stranou sociálních demokratů v roce 1997.  Všechny tyto 

vlády využívaly svou omezenou moc k budování tržní ekonomiky. Zaváděly různé nové 

hospodářské úřady a instituce. 

 Na počátku 90. let byla země politicky izolována. V roce 1991 po parlamentních 

volbách byla vytvořena koalice nazvaná Svaz demokratické levice (SLD), která se stále 

trochu opírala o minulý režim, i přesto byla tato strana považována za hrozbu demokracie. 

V roce 1993 proběhy další volby a k moci přistoupila koalice tvořená Polskou lidovou 

stranou a Svazem demokratické levice. Za působení této vlády probíhala další reformní 

opatření jak v oblasti ekonomické, tak politické, jejich průběh byl ovšem zpomalen. V září 

1997 se v parlamentních volbách dostaly k moci pravicové strany – Volební akce 

Solidarity a SLD se stáhla do opozice (Kopeček, 2001). 

4.2.2 Odstátnění a privatizace Polska 

 Prvním krokem Polska bylo schválení zákona o privatizaci v červenci 1990.  Tento 

zákon následující rok zahájil proces privatizace. Privatizace byla řízena ministerstvem pro 

transformaci vlastnictví, jako poradní orgán byla sestavena Rada pro privatizaci. 

V polovině roku byl přijat tzv. odvětvový privatizační program a Program všeobecné 

privatizace, na základě tohoto programu Polsko nepřistoupilo na kupónovou privatizaci. 

 V Polsku privatizace mohla probíhat dvěma způsoby. Přímé vlastnické přeměny 

probíhaly na bázi převedení státního majetku do rukou zahraničního nebo domácího 



43 

 

investora během krátkého časového intervalu. Mála privatizace potom probíhala 

následujícími metodami: veřejnou aukcí, pronájmem, metodou trade sale nebo express 

privatizací. Tímto způsobem se privatizovaly zejména malé a střední podniky, které 

zaměstnávaly nejvýše 100 zaměstnanců, nebo dopravní a obchodní podniky. Nepřímý 

způsob privatizace se pak aplikoval na velké podniky, které se nejdříve přetransformovaly 

na veřejné akciové společnosti. Odstátnění podniků mohlo probíhat na žádost samotných 

podniků nebo zakladatele podniku. V první řadě byl majetek podniků převeden na 

ministerstva pro privatizaci a poté se buďto kolektivně nebo individuálně privatizoval. 

Individuální metoda privatizace byla založena na přímeném prodeji domácímu nebo 

zahraničnímu kupujícímu nebo šlo o nové založení podniku. Kolektivní metodou se 

každému polskému dospělému občanovi dostaly do rukou akcie vybraných podniků. Byly 

proto zřízeny tzv. investiční skupiny, které se dočasně staraly o podnikové akcie, 

restrukturalizaci podniků a v neposlední řadě o zvýšení hodnoty podniku. Prodej akcií byl 

zahájen v červnu 1992 (Cihelková a Fingerland, 1992).  

4.2.3 Liberalizace cen a zahraničního obchodu 

 Jako všechny země SVE se i Polsko potýkalo s reformami v oblasti cenové 

deregulace. V roce 1990 byla většina cen deregulována. Výjimkou se stala pouze 

elektrická energie, dopravní tarify, alkohol a tabákové výrobky, některé zdravotnické 

služby nebo určité léky. Bylo tedy deregulováno 90 % cen.  Začátkem následujícího roku 

byly zkráceny dotace do těžby uhlí a byla snížena daň z exportu uhlí. Hlavním cílem 

krácení dotací bylo jeho úplné zrušení nejpozději v roce 1992, aby pak byly domácí ceny 

vyrovnány světovým cenám.  

 Pro fungování tržního hospodářství je velmi důležité, aby byl liberalizován i 

zahraniční obchod, proto v oblasti zahraničního obchodu byly omezeny administrativní 

zásahy a zavedené jednotné podmínky pro možnost výroby pro domácí trh a výroby určené 

na vývoz do ostatních zemí. Jako doplnění byly pak zrušeny finanční úlevy na export ve 

formě subvencí, daňových úlev nebo kurzovní příplatky. Na rozdíl od Maďarska byly 

dovozní licence povinné pouze u komodit jako např. zbraně nebo radioaktivní suroviny. 

Vývozní licence se pak vztahovaly na některé potraviny a suroviny. Pojistkou před ne 

příliš vhodným vývozem byly obratové daně. 

 Nedílnou součástí liberalizace cen a obchodu byla také liberalizace investic, která 

byla ošetřena zákonem o zahraničních investicích v červnu 1991. Zákon převedl Úřad pro 
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zahraniční investice pod pravomoc ministerstva privatizace a také se postaral o zrušení 

potřeby kapitálového minima u zahraničních investic nebo společných podniků. Zákon 

dále upravil spoluvlastnictví firem se zahraniční účastí, avšak jen když se to netýkalo 

oblasti obchodu s realitami, provozu přístavu a letišť, poskytování právnických služeb. 

Zákon byl koncem roku upraven a výčet oblastí, do kterých se nemohli zapojit zahraniční 

podnikatelé, byl rozšířen o zpracování a prodej vzácných kovů, prodej magnetofonových 

pásků a videokazet a výrobu alkoholu. Dále upravoval daňové úlevy, které byly podnikům 

se zahraničí účastí udělovány, ovšem pouze po splnění daných kritérií (Cihelková a 

Fingerland, 1992). 

4.2.4 Bankovní systém 

 Při procesu transformace byly státní banky postaveny do stejné situace, jako byly 

státní podniky před privatizací. Jejich neznalost tržních mechanismů a do jisté míry i 

volnost rozhodování byla jejich největší obavou. Obávaly se, že budou neefektivně 

poskytovat úvěry nevhodným podnikům a návratnost úvěrů bude nulová. Proto byly 

zavedeny úvěrové stropy pro dotyčné banky. Banky dostaly doporučení se soustředit na 

soukromý sektor. Zde však narazily, protože nově vzniklé společnosti nebyly dostatečně 

silné, aby mohly dostát svých závazků, a proto se bankám nastřádalo mnoho 

klasifikovaných úvěrů (ztracených nebo pochybných). Ve výsledku pak v letech 1990-91 

tyto úvěry narůstaly, u některých bank se podíl dostal až ke 40 %.  Polský bankovní systém 

se nezadržitelně řítil do krize (Belka, 2001). 

4.3 Komparace vývoje ukazatele nezaměstnanosti ČR, Polska a Maďarska 

 S trendem centrálně plánovaného hospodářství také souvisela vysoká 

přezaměstnanost. Podniky se snažily nadhodnotit velikost své výroby, a proto potřebovaly 

velký počet zaměstnanců, kterých bylo ale v konečném důsledku zbytečně moc. Po 

odstartování procesu transformace se podniky začaly potýkat s malým odbytem. Důvodem 

byla klesající poptávka, proto musely začít snižovat stavy zaměstnanců i objem produkce. 

Propuštění zaměstnanci se pak rozdělili na dvě skupiny. První skupina odešla ze 

zaměstnání a následně si pak nehledala nové zaměstnání. Do této skupiny se řadily 

především ženy, lidé důchodového věku a lidé, kteří rozjeli své vlastní podnikání. Druhá 

skupina, ve které převládali muži, pak hledala nové zaměstnání. Chování propuštěných 

zaměstnanců tak vyvolalo zajímavý jev, který popisuje tabulka 4.1. Tento jev pak 
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v Maďarsku, ČR a na Slovensku zapříčinil, že zaměstnanost klesala rychleji, než jak rostla 

nezaměstnanost (Holman, 2000). 

Tabulka 4.1: Vývoj nezaměstnanosti a zaměstnanosti v letech 1990-1991 (v tis. obyv.) 

  Pokles zaměstnanosti Nezaměstnanost 

ČR 476 163 

Maďarsko 
730 406 

Polsko 2156 2355 

Slovensko 
338 286 

Zdroj: Holman 2000, vlastní zpracování 

 Příčinou růstu nezaměstnanosti byla makroekonomická stabilizace, která souvisela 

s restriktivní rozpočtovou a úvěrovou politikou. Tato stabilizace byla nejvíce soustředěna 

na potlačení inflace. V konečném důsledku to znamenalo pokles v nominální nabídce, 

který vede k recesi ekonomiky, a to se odráželo na poklesu reálného produktu, který se 

blížil ke svému potenciálnímu produktu, a na růstu nezaměstnanosti, která se blížila své 

přirozené míře. V zemích jako bylo Polsko a Slovensko byl nesoulad mezi výší 

nezaměstnanosti a vývojem HDP natolik patrný, že se naskýtá myšlenka, jestli byly jejich 

statistiky tvořeny seriózně. Následující tabulka 4.2. nám demonstruje vývoj 

nezaměstnanosti. 

Tabulka 4.2: Vývoj míry nezaměstnanosti mezi lety 1990-1996 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ČR 
0,7 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 

Maďarsko 1,7 12,3 12,1 12,1 10,9 10,4 10,5 

Polsko 
6,5 11,8 13,6 16,4 16 14,9 13,2 

Slovensko 1,6 11,8 10,4 14,4 14,8 13,1 12,8 

Zdroj: Holman 2000, vlastní zpracování 
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 Nárůst nezaměstnanosti v postkomunistických zemích nebyl důsledkem zvolené 

transformační strategie. V České republice můžeme sledovat velmi nízké hodnoty, které 

můžeme vysvětlit jedině tím, že byl přesunut obrovský počet lidí z upadajícího odvětví 

průmyslu do rozrůstajícího se sektoru služeb. K této situaci také dopomohly transformační 

polštáře, kterými se podařilo snížit pracovní náklady, a tím se rychleji rozvíjel sektor 

služeb. Důvodem vysokých hodnot nezaměstnanosti u Polska a Maďarska byly 

socialistické tržně orientované reformy, které v těchto zemích proběhly ještě za socialismu 

a daly tak vzniku sektoru služeb a obchodu, který si upevnil své místo v ekonomické 

struktuře. Proto nemohl v období transformace zvládnout nával volné pracovní síly 

v okamžiku, kdy se snižovala produkce a velké průmyslové podniky propouštěly. Na 

Slovensku byly vysoké hodnoty nezaměstnanosti zapříčiněny velkou závislostí slovenské 

ekonomiky na těžkém průmyslu, jehož produkce byla směňována převážně na 

socialistickém trhu, který se počátkem transformace rozpadl. Slovensko muselo snížit 

produkci z těžkého průmyslu, což mělo za následek propouštění zaměstnanců (Bell, 2001; 

Holman, 2000). 

4.4 Komparace vývoje HDP ČR, Polska, Maďarska 

 Podle tabulky 4.3 je viditelné, že po začátku procesu transformace ve všech 

sledovaných zemích došlo k poklesu produkce. Tento jev byl důsledkem transformační 

recese, které se ani jedna země nevyhnula díky systémovým přeměnám v hospodářství. 

Můžeme si všimnout, že u všech zemí kromě Polska, které dosáhlo dna již v roce 1991, 

dosáhla produkce svého dna v letech 1992 a 1993. Tímto okamžikem se pro všechny země 

obnovil hospodářský růst (Jonáš, 1996). 

 Mezi hlavní příčiny poklesu reálného HDP pařila bezesporu nevhodná struktura 

hospodářství z předchozích let. Socialisticky orientovaná hospodářská struktura se 

zaměřovala především na těžký průmysl, který byl soustředěn do velkých podniků. Velké 

podniky byly při přechodu na tržní hospodářství velkým problémem, protože se pomalu 

nebo vůbec přizpůsobovaly novým podmínkám ekonomiky. Bylo jasné, že pokud by mělo 

dojít k nápravě této situace, musí některé podniky zaniknout.  Další příčinou byl stav 

domácího trhu, který nebyl připraven na konkurenční tlaky ze zahraničí, protože většinu 

své produkce dodával na trhy RVHP, kde byl zajištěn odbyt. Produkty dovážené na trhy 

RVHP byly vždy prodány i bez dalších inovací (Žídek, 2006). 
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 V letech 1993 až 1996 se vývoj reálného HDP dostal do kladných hodnot ve všech 

sledovaných zemích viz tabulka 4.3. I přes negativní dopady spojené s rozdělením 

Československa se Česká republika v roce 1993 dostala do fáze růstu HDP, bylo to 

zapříčiněno převážně vzestupem poptávky a také růstem investic. Pro Slovensko rozdělení 

znamenalo velké ztráty v podobě nových nákladů, které museli hradit. Mezi negativní 

dopady rozdělení pro Slovensko můžeme řadit – náklady spojené s administrativou státu, 

armády a policie nebo náklady na tisk bankovek, odstřižení od transferů a v neposlední 

řadě také pokles vzájemného obchodu s ČR. Investiční boom ČR byl ovlivněn 

následujícími faktory – začaly se projevovat transformační polštáře, banky poskytovaly 

investorům finančních prostředky. Ekonomické subjekty se proto přikláněly k pozitivním 

očekáváním díky rychlému postupu reforem (Žídek, 2006). V Polsku začal růst ekonomiky 

už v roce 1992 a byl zapříčiněn hlavně přílivem zahraničních investic. Polská ekonomika 

se pak potýkala s růstem HDP po celou dobu sledovaného období.  Maďarsko dosahovalo 

vyrovnaných hodnot HDP během sledovaného období, výkyvem byl rok 1991, kdy HDP 

bylo – 11,9 %. Bylo to zapříčiněno zejména tím, že se Maďarsku dařilo udržet vyrovnanou 

inflaci, a relativně brzo došlo k fiskální stabilizaci. Maďarsko se stalo velmi atraktivní pro 

zahraniční investory a o to byl pak silnější tlak na zhodnocení měny (Belka, 2001). 

Tabulka 4.3: Vývoj reálného HDP (%) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ČR -1,2 -11,5 -3,3 0,6 2,7 6,4 3,9 

Maďarsko -3,5 -11,9 -3,1 -0,6 2,9 1,5 1,3 

Polsko -11,6 -7 2,6 3,8 5,2 7 6,1 

Slovensko -2,5 -14,6 -6,5 -3,7 4,9 7,3 6,9 

Zdroj: Holman 2000, vlastní zpracování 

4.5 Komparace vývoje míry inflace v ČR, Polsku a Maďarsku 

 Na počátku transformace se všechny postkomunistické země potýkaly 

s ekonomickými nestabilitami, mezi které patří i inflace. Při sledování inflace ve spojení 

s transformací je nutné odlišit transformační cenový skok od inflace. Pro Polsko a 

Československo byl typický cenový skok, protože obě země transformovaly pomocí 
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šokové terapie. V Československu došlo k cenovému skoku už v roce 1991 po devalvaci 

měny a cenové liberalizaci. Poté byla inflace stabilizována. Bylo to zapříčiněno zejména 

tím, že podniky byly za socialismu velmi dominantní a nepodléhaly takovým 

konkurenčním tlakům, a proto měly velkou odvahu ke zvýšení cen. Kdyby tomu tak 

nebylo, cenový skok by byl rozložen do delšího časového období. V Polsku proběhl 

cenový skok v roce 1990 a jeho rozsah byl určen hlavně rozsahem měnového převisu. 

 Jak můžeme vidět v tabulce 4.4, po odeznění cenového skoku byla inflace 

v postkomunistických zemích velmi různorodá. V Polsku a Maďarsku byla podstatně vyšší 

než v ČR a na Slovensku.  Bylo to zapříčiněno tím, že v Československu dále pak v ČR 

byla restriktivní rozpočtová a měnová politika na počátku transformace, velmi silná 

tripartitní politika a daňová mzdová regulace, kterou provádělo i Polsko (Holman, 2000). 

Tabulka 4.4: Vývoj míry inflace spotřebitelských cen (%) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ČR 9,9 56,7 11,1 20,8 10 9,1 8,9 

Maďarsko 28,9 35 23 22,6 28,5 28,5 23,6 

Polsko 585,8 59,4 45,3 36,9 28,1 28,1 19,8 

Slovensko 10,4 61,2 10,2 23,1 10 10 6 

Zdroj: Holman 2000, vlastní zpracování 

 Mezi hlavní aspekty odlišného vývoje míry inflace patřil hlavně kurzový režim. 

Československo (následně ČR a Slovensko) zvolilo fixní kurz, kde byl nominální kurz 

držen ve velmi úzkém pásmu, a proto jak můžeme vidět v tabulce 4.4, se hodnoty inflace 

držely kolem 10 %. ČR se podařilo vyhnout inflačním spirálám. Polsko a Maďarsko takové 

štěstí neměly. Důvodem vysoké inflace byl neudržitelný kurz. Polsko a Maďarsko musely 

opakovaně devalvovat měny a tím se dostaly do devalvačně-inflačních spirál (Holman, 

2000). 

4.6  Komparace vývoje vnější zadluženosti mezi ČR, Polskem a Maďarskem 

 Mezi největší problémy mnoha zemí patří rostoucí trend ve vnější zadluženosti. 

Země splácejí své dluhy a poskytují další půjčky a úvěry, kryjí to z části příjmů, které zemi 
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plynou z exportu. V důsledku těchto procesů pak poklesne import, který dále působí na 

pokles ve výrobě i na konkurenceschopnost, která je závislá na dovozu surovin a strojů 

(Tomšík, 1992).  

 Tabulka 4.5 znázorňuje vývoj hrubého a čistého dluhu. Ukazatel čistého dluhu lépe 

vyjadřuje vnější zadluženost, protože bere v potaz i aktiva, která jsou tvořena především 

devizovými rezervami (ty si rozebereme v následující podkapitole). Ne všechny země pak 

snižují svou vnější zadluženost o zlaté rezervy a poskytnuté úvěry do zahraničí. Snižování 

vnějšího dluhu zlatými rezervami je logické, protože zlaté rezervy mohou státy poměrně 

rychle prodat a získat tak prostředky na zakoupení deviz, kterými pak následně mohou 

uhradit závazky v zahraničí. Na druhou stranu s poskytovanými půjčkami do zahraničí to 

není tak jednoduché. Tyto půjčky mají svou dobu dospělosti a  někdy se stávají 

nedobytnými. Šlo např. o půjčky, které východoevropské transformující se země 

poskytovaly za socialismu rozvojovým zemím na bázi mezivládních dohod, a ty jsou dnes 

nedobytné. 

 V tabulce 4.5 můžeme vidět, že nejvyšší vnější dluh má Polsko. Hrubé vnější 

zadlužení má klesající trend, avšak stále se pohybuje kolem 43 mld. USD a čistý vnější 

dluh pak 26,2 mld. USD. V Maďarsku můžeme sledovat, že čistý i hrubý vnější dluh jsou 

relativně stejné, bez náznaku změny trendu. V České republice můžeme pozorovat rostoucí 

trend vnějšího hrubého zadlužení, na druhou stranu čisté vnější zadlužení bylo stabilní. 

V Polsku byla situace opačná. Hrubé zadlužení bylo stabilní a čistý dluh byl rostoucího 

trendu (Tomšík, 1997).  
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Tabulka: 4.5 Vývoj hrubé a čisté vnější zadluženosti (mld.USD) 

Hrubý dluh 

  1990 1993 1994 1995 1996 

ČR 4,4 9,6 12,2 17,2 17 

Maďarsko 21,3 24,6 28,5 31,7 28,4 

Polsko 48,5 47,2 42,2 43,9 43 

Čistý dluh 

ČR 4 5,8 6,1 3,3 4,2 

Maďarsko 20,2 17,9 21,8 19,7 18,6 

Polsko 44 43,3 36,4 29,2 26,2 

Zdroj: Tomšík 1997, vlastní zpracování 

4.7 Komparace vývoje devizových rezerv v ČR, Polsku a Maďarsku 

 Pro přesnější vykreslení komparace vnějšího zadlužení je podle Tomšíka (1997) 

nutná podrobnější analýza devizových rezerv.  

 V tabulce 4.6 můžeme mezi roky 1990 až 1996 pozorovat stejný trend vývoje 

devizových rezerv u všech tří námi porovnávaných zemí. Je to dáno tím, že tyto země 

prošly ekonomickými reformami a staly se tak velice atraktivními destinacemi pro 

zahraniční investory, kteří poskytovali přímý zahraniční kapitál. Před přílivem 

zahraničního kapitálu existoval schodek běžného účtu platební bilance, a proto se 

zvyšovaly devizové rezervy. Nárůst devizových rezerv byl nezbytný pro pokrytí importu 

do ČR, Polska a Maďarska.  
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Tabulka 4.6: Vývoj devizových rezerv v ČR, Polsku a Maďarsku (mil. USD) 

  1990 1993 1994 1995 1996 

ČR 400 3 781 6 145 13 843 12 633 

Maďarsko 1 070 6 691 6 727 11 968 9 794 

Polsko 4 491 3 958 5 728 14 657 17 336 

Zdroj: Tomšík 1997, vlastní zpracování 

 Pro nadnárodní srovnání je vytvořen ukazatel likvidity státu, který popisuje vztah 

mezi zahraničními aktivy země a ročním importem zboží a služeb. Ukazatel je počítán jako 

podíl devizových rezerv centrální banky k ročnímu obratu importu. Tento poměr má 

vypovídací schopnost o tom, jaká část jednoročního dovozu je pokryta devizovými 

rezervami dané země. Pokud je tento ukazatel roven hodnotě 0,5, tak devizové rezervy 

odpovídají půlročnímu dovozu. Mezinárodní měnový fond považuje půlroční krytí za 

dostatečné, proto můžeme říci, že námi sledované země, jejichž hodnota ukazatele je rovna 

pětiměsíčnímu dovozu, jsou v limitu. Tabulka 4.7 nám ukazuje vývoj měsíčního krytí 

v jednotlivých letech (Tomšík, 1997). 

Tabulka 4.7: Měsíční krytí dovozů devizovýma rezervami (počet měsíců) 

  1990 1993 1994 1995 1996 

ČR 0,7 2,6 3,7 5,3 4,4 

Maďarsko 1,4 5,2 5,1 6,7 5,1 

Polsko 3,8 2,2 3,1 6 5,5 

Zdroj: Tomšík 1997, vlastní zpracování 
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5. Závěr 

 

 Transformace centrálně plánovaných ekonomik na tržní ekonomiku je beze sporu 

velmi zajímavý proces, který probíhal na počátku devadesátých let. Přestože byla 

transformace před dvaceti lety, patří k pozoruhodným událostem i v současnosti. 

Z národohospodářského hlediska je velmi důležité si tento proces připomenout, protože až 

dodnes je hospodářství i společnost tímto procesem poznamenána. 

 V úvodu práce byl vytyčen cíl tj. teoretické vymezení transformace, dále pak 

jednotlivé kroky transformace, a následně pak srovnání jednotlivých transformačních 

procesů u vybraných ekonomik. V neposlední řadě bylo dalším cílem komparovat vývoj 

jednotlivých makroekonomických ukazatelů (nezaměstnanost, HDP, míra inflace, vnější 

zadluženost a devizové rezervy). Cíl byl splněn. 

 Druhá kapitola se zaměřila na teoretická východiska procesu transformace. První 

část charakterizovala dva odlišné přístupy – institucionální a liberální. Při přechodu 

z centrálně plánované ekonomiky na tržní si země mohly vybrat následujících strategií. 

Rychlejší strategie průběhu transformace byla tzv. šoková terapie, pomalejší byla tzv. 

gradualistická strategie. Dále druhá kapitola přibližovala fáze transformace, kterými 

musely státy teoreticky projít, aby jejich ekonomika mohla dále v budoucnu fungovat 

v tržním prostředí. Jako první byl přiblížen proces liberalizace, který byl následně doplněn 

stabilizačními opatřeními. Následoval proces privatizace, u kterého se nejvíce diskutovalo 

o tom, jak rychle by měl proběhnout a dále jaké pravomoci by měla mít při procesu 

privatizace vláda. Naskýtali se dvě možnosti buďto decentralizovaná transformace nebo 

centralizovaná. Závěr kapitoly byl zaměřen především na strukturální změny a 

transformační pokles, kterému se nevyhnula žádná transformující se země. 

 Třetí kapitola byla zaměřena na průběh transformace v Československu. V úvodu 

kapitoly byly vymezeny pozitivní a především negativní rysy země před zahájením 

transformačních procesů a tím byly také analyzovány výchozí podmínky tuzemska. Práce 

uvádí, že negativní vlastnosti Československa převažovaly, příkladem uvádí nadměrnou 

míru státní kontroly, vytlačení soukromého podnikání nebo rozsáhlé strukturální 

deformace. V druhé polovině třetí kapitoly bylo charakterizováno období mezi lety 1990 

až 1996, kdy probíhala transformace v tuzemsku. V jednotlivých letech byly uvedeny 

nejdůležitější události. Poslední čtyři podkapitoly se zabývaly průběhem privatizace a 



53 

 

následným převáděním státního majetku zpátky do soukromého vlastnictví – restitucím, 

které byly a jsou i dnes nejvíce diskutovaným tématem v procesu transformace. 

 Poslední čtvrtá kapitola byla rozdělena na pomyslné tři části. První část byla 

zaměřena na ekonomický a historický vývoj Maďarska a následnému bližšímu popisu 

politické situace, ve které se Maďarsko nacházelo před počátkem transformace. Následně 

byly přiblíženy fáze průběhu procesu transformace - odstátnění a průběh privatizace, 

liberalizace cen a zahraničního obchodu a v neposlední řadě situaci v bankovním sektoru. 

Druhá část čtvrté kapitoly se zaobírala historicko - ekonomickým vývojem Polska. Práce 

nás seznámila s politickou situací, která předcházela následnému procesu transformace. V 

dalších podkapitolách byly přiblíženy postupné kroky transformace, jako bylo odstátnění a 

privatizace, liberalizace cen a zahraničního obchodu. V závěru byl charakterizován 

bankovní systém.  

 Poslední část čtvrté kapitoly tudíž i v závěru celé bakalářské práce byla zaměřena 

na komparaci vývoje makroekonomických ukazatelů mezi sledovanými zeměmi. Práce 

porovnávala vývoj nezaměstnanosti v průběhu transformace a sledovala velmi rozdílně 

hodnoty mezi jednotlivými zeměmi. Československo si drželo relativně nízké hodnoty 

nezaměstnanosti oprati Maďarsku i Polsku. Pozitivní vývoj nezaměstnanosti 

v Československu byl zapříčiněn především tím, že i přes rušení velkých průmyslových 

podniků, lidé měli kde pracovat, protože se začal vyvíjet sektor služeb. Dalším sledovaným 

ukazatelem byl vývoj HDP, který měl velmi pozitivní průběh v Polsku. Bylo to 

zapříčiněno především výrazným poklesem už v 80. letech. Ve vývoji míry inflace opět 

kralovalo Československo, které zvolilo fixní kurzový režim a podařilo se mu tak vyhnout 

se inflačním spirálám a udržet míru inflace velmi nízko. Polsko i Maďarsko zvolilo jiný 

kurzový režim a proto museli neustále devalvovat měny a dostali se do inflačních spirál. 

Poslední kapitola se zaměřila na komparaci vývoje vnější zadluženosti. Největší 

zadlužeností trpělo Polsko. U Maďarska byly hodnoty relativně neměnné bez náznaku 

změny trendu a Československo podléhalo rostoucímu trendu vnější zadluženosti. 
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Seznam zkratek 

 

CPE  Centrálně plánovaná ekonomika 
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ČNB  Česká národní banka 

DIK  držitel investičního kuponu 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

FNM  Fond národního majetku 

HDP  hrubý domácí produkt 

HUF  Maďarský forint 

Kč  Koruna česká 

Kčs  Koruna československá 

mil.  milion 

mld.  miliarda 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

OECD  Organizace spojených národů 

RIF  Restituční privatizační fond 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SLD  Svaz demokratické levice 

SVE  Severovýchodní Evropa 

tj.  to je 

tzv.  tak zvané 

USD  americký dolar 
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