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1. Úvod 

Zanedlouho tomu bude čtvrt století, co v tehdejším Československu započal proces 

přeměny systému hospodářství. Ekonomické a společenské změny se odehrály i v ostatních 

zemích východního bloku, jako je například Polsko a Maďarsko, kterými se tato práce také 

zabývá.  

Cílem práce je zhodnocení strategií ekonomické transformace v zemích Visegrádské 

skupiny. Cíle bude dosaţeno prostřednictvím deskripce a komparace vybraných 

makroekonomických ukazatelů v uvedených zemích za určité časové období.   

Práce obsahuje celkem pět kapitol. Po úvodní části následuje část druhá, ve které je 

obsaţeno obecně teoretické shrnutí charakteristických rysů centrálně plánované ekonomiky a 

teoretický nástin strategie a postupu transformace, se kterým se v různých podobách setkávaly 

všechny zde zmiňované země.  

Třetí kapitola pojednává o samotné transformaci české ekonomiky a vlivu jednotlivých 

kroků a událostí na nově prováděnou hospodářskou politiku. Bude rozebrána situace a 

důleţité události v Československu do roku 1989 a poté postupně analyzována období od 

zahájení procesu přeměny systému. Důleţitým mezníkem ve vývoji se také stalo rozdělení 

Československa, kterému bude věnována samostatná podkapitola. Na konci kapitoly bude 

rozebrán proces privatizace, jakoţto nezbytný krok transformace, který měl také své části a 

naplánované postupy.  

Čtvrtá kapitola bude zasvěcena transformaci Polska a Maďarska. Kaţdá z těchto zemí 

měla rozdílný vývoj během komunistického reţimu i počáteční podmínky, se kterými 

vstupovaly do procesu přeměny direktivně řízeného hospodářství na trţní systém. Dále budou 

popsány jednotlivé období a problémy, se kterými se musely země během transformace 

potýkat. Ve druhé části kapitoly následuje porovnání a analýza ekonomického vývoje všech 

zemí Visegrádské skupiny prostřednictvím základních makroekonomických ukazatelů, jako je 

hrubý domácí produkt, míra nezaměstnanosti, inflace a vnější ekonomická rovnováha ve 

srovnávaných zemích. Na závěr kapitoly bude nastíněn rozbor vnímání změny systému 

provedené v roce 1989. Pátá kapitola je věnována závěru. 
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2. Teorie ekonomické transformace 

Počátkem 90. let začaly země východní Evropy i země Visegrádské skupiny 

s  nebývalým procesem ekonomické transformace. Slovo transformace můţeme v tomto 

kontextu pochopit jako přeměnu centrálně plánovaného systému hospodářství na systém 

zaloţený na decentralizovaném rozhodování a volném trhu. Uvedený proces vyţadoval 

obrovské úsilí decentralizovat, stabilizovat a změnit strukturu ekonomik. Také se stal 

podstatně obtíţnější a sloţitější oproti počátečním očekáváním (Švejnar, 1997). Jak uvádí 

Spěváček a kol. (2002), transformace nejen ekonomiky, ale i společnosti byla spojena 

s pádem komunistických reţimů a patří k významným historickým obdobím, jeţ přineslo 

revoluční změny. Také trţní ekonomický systém se ukázal v porovnání s centrálně 

plánovaným efektivnější.  

2.1. Charakteristika centrálně plánované ekonomiky  

V centrálně plánovaném systému hospodářství rozhoduje o základních ekonomických 

otázkách centrální autorita a ekonomické subjekty mají velice omezenou ekonomickou 

svobodu. Příkladem zde popisovaného systému jsou samozřejmě země socialistického bloku 

včetně Československa, v období od konce 40. let do konce 80. let 20. století (Tichá, 2013). 

Holman (2000) nalézá skutečnou podstatu tohoto typu ekonomik v neexistenci trhů a 

z toho vyplývající neexistenci skutečných cen, které plní informační, alokační a hlavně 

motivační funkce. Byly pouze státem stanoveny úřední ceny, které nevedly k efektivnímu 

hospodaření na podnikové úrovni a plánování na úrovni centrální. Arbitrárně byly rovněţ 

tvořeny mzdy a úrokové míry. Neexistovala nezaměstnanost a podnikání se povaţovalo za 

přeţitek, který byl zákonem zakázán. Závody a firmy byly v moci státu, byly znárodněny 

během komunistického převratu na konci 40. let 20. století. Centralizace ekonomického 

rozhodování zapříčinila nemoţnost podniků se samostatně rozhodovat a znemoţnila prosazení 

trţních sil nabídky a poptávky.  Důleţitým znakem centrálního plánování také bylo plánování 

objemů produkce. Finanční ukazatele nehrály důleţitou roli, proto management neměl příliš 

prostor a motivaci pro různá strategická rozhodování. Podniky nebyly motivovány 

k maximalizaci zisku, pouze k dodrţování tzv. měkkých plánů, které vedly k vysoké 

surovinové, energetické a pracovní náročnosti produkce.  

V roce 1949 země Visegrádské skupiny, Bulharsko, Rumunsko a SSSR místo členství 

v Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci zaloţily pod sovětským velením Radu 

pro vzájemnou hospodářskou pomoc (RVHP). Cílem RVHP byl společný trh, dělba práce a 
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koordinace mezi jednotlivými ekonomikami socialistických zemí. Platby mezi zeměmi se 

prováděly na bázi clearingu a zúčtovací jednotkou se stal převoditelný rubl (Černoch, 2003).   

Dále bezohledné vyuţívání přírodních zdrojů postupně vedlo některé země na pokraj 

ekologické katastrofy. Na takový přetěţovaný ekonomický růst bylo upozorňováno, ale 

přechod k inovacím a novému technologickému pokroku se nedařil a socialistické ekonomiky 

začaly zaostávat (Holman, 2000). Na konci osmdesátých let byl zřetelný hospodářský kolaps 

těchto zemí, ale ona RVHP, která nakonec v roce 1991 byla zrušena, stále nepřinášela 

podstatná řešení náročné situace (Černoch, 2003). 

2.2. Strategie transformace 

Během roku 1989 započaly nepokoje a demonstrace namířené proti ekonomickému a 

politickému řízení země komunistickou vládou. V tomto období také došlo k pádu 

komunistického reţimu v zemích Východního bloku v Evropě. Proběhly významné politické 

změny, rekonstrukce parlamentu a volba prezidenta republiky. Nyní se stálo před úkolem 

transformovat ekonomiku na trţní kapitalistický systém. Obecně se můţe tvrdit, ţe mezi 

politiky a ekonomy panovala většinová shoda o směřování hospodářství k trţnímu systému 

(Ţídek, 2006).  

Strategie transformace byla zpočátku předmětem diskuzí. Spěváček a kol. (2002, str. 19) 

podotýká, ţe: „nikdo nezpochybňoval nutnost vytvoření základních prvků tržního systému, 

k nimž patří svoboda podnikání, soukromé vlastnictví, volný systém cen vytvářených interakcí 

poptávky a nabídky, svobodný obchod, využití volných peněžních prostředků prostřednictvím 

systému komerčního bankovnictví. Diskutována však byla rychlost, prostředky, pořadí a 

rozsah souvisejících systémových změn.“  Z toho se zformovaly dvě protichůdné pozice: 

zastánci liberálního pojetí a stoupenci institucionálního přístupu. Optimální transformační 

strategie neexistuje, takţe bylo nutno zvolit adekvátní postup a počítat s následky.  

Transformace proběhla ve dvou fázích. První byla liberalizace trhů a makroekonomická 

stabilizace. Druhá fáze zahrnovala privatizaci a restrukturalizaci podniků. Na jednotlivé fáze 

se utvořily rozdílné názory a odborníci se ihned rozdělili do skupin podle upřednostňované 

metody transformace. Jednalo se o gradualismus a šokovou terapii, které se vztahovaly 

k první fázi (Holman, 2000). Avšak podle Slaného (2003) je v praxi zpravidla vyuţívána 

určitá směs obou dvou metod. Kaţdá ekonomika si sestavila a načasovala jednotlivé kroky 

podle pořadí, rychlosti, provedení transformace a vhodného dolaďování postupu 

prostřednictvím hospodářské politiky dané země. Na obsah transformace ovšem existují také 

různé názory. Mimo jiţ zmiňovaných a důleţitých priorit jako je liberalizace cen, vybudování 
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právního rámce ekonomiky a společnosti, či deklarace nedotknutelnosti soukromého 

vlastnictví, se zde objevovala také potřeba reformy daňového systému, fiskální a měnové 

disciplíny, nutnost podnikatelských aktivit, nebo nezbytnost soukromého sektoru.  

2.2.1. Liberální a institucionální přístup 

Liberální přístup upřednostňoval jako moţnost transformace vytvoření trţních podnětů. 

Příznivci této strategie měli za to, ţe stačí provést jen několik základních změn, jako je 

liberalizace trhů a privatizace, které u lidí vytvoří podněty k ţádoucímu trţnímu chování. 

Prvně musí být vytvořeny volné ceny a volný vstup na trhy, aţ poté se rozvine podnikání a 

vznikne konkurence. Následkem toho se pak formují trţní instituce. „Vznik tržních podnětů je 

předpokladem pro následný vývoj tržních institucí,“ (Holman, 2000, str. 19). 

Institucionální přístup se přikláněl ke vzniku nových formálních i neformálních pravidel 

chování, včetně sankcí za nedodrţování těchto pravidel. Transformace se povaţuje za sloţitou 

a pomalou změnu chování lidí, u nichţ existuje takzvaná závislost na cestě (path dependence), 

která brání v rychlosti přizpůsobení a změně chování lidí. Při změnách hrají roli zvyklosti 

minulých dob a jedinci jim dávají přednost před inovativními individuálními podněty, takţe 

rychlé změny jsou problémové (Holman, 2000). 

2.2.2. Šoková terapie 

Zastánci šokové terapie chtěli provést reformy doprovázené stabilizačními opatřeními 

hospodářské politiky s ústupem státu z ekonomiky co nejrychleji a skokově, coţ naráţelo na 

skutečnost, ţe institucionální reformy nelze provádět moc rychle. Reformátoři se domnívali, 

ţe na počátku transformace ve společnosti existuje ochota ke změnám přinášející oběti, která 

se s časem vytrácí. Podle stoupence šokové terapie Balcerowicze je tento fakt nazýván 

politický kapitál, který vzniká v době pozitivní politické změny a je nutno ho vyuţít v co 

nejkratší době, kdy politici mají důvěru obyvatel a ve společnosti panuje ochota i nadšení ze 

změn (Ţídek, 2006). 

Idea spočívala ve víře, ţe společenskou změnu je třeba provést pod tlakem a šokově, aby 

se změnily vzorce chování subjektů v ekonomice. Vyţadovalo to liberalizaci a deregulaci cen 

a mezd, otevření domácích trhů, makroekonomickou restriktivní politiku a především rychlou 

privatizaci (Mlčoch, 2000). Podle Holmana (2000) musela být taková liberalizace 

doprovázena razantními stabilizačními opatřeními, která by zabránila rozvrácení platební 

bilance a vysoké inflaci. Avšak této stabilizaci by se musely pohotově přizpůsobit podniky, 

coţ by vedlo k hospodářskému poklesu.  
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Podle Klause (1992) diskuse, zda je šoková terapie správnou strategií transformace, jsou 

zavádějící. Je moţné snadno provést reformu měny, liberalizovat ceny, nebo odstranit 

restrikce dovozu a vývozu, ale reformy daní a obchodního zákoníku bude trvat mnohem déle. 

Privatizovat ekonomiku nelze přes noc. „Ve skutečnosti zde nikdy neexistovala reálná šoková 

terapie, jelikož ji nelze nikdy realizovat,“ (Klaus, 1992, str. 81). 

2.2.3. Gradualismus 

Naopak zastánci gradualistické metody usilovali o pomalejší tempo reforem a domnívali 

se, ţe je moţné pokles výkonu ekonomiky a růst cen sníţit, pokud budou transformační kroky 

prováděny pomaleji. Stavěli se zejména pro zdlouhavější liberalizaci zahraničního obchodu, 

cen a pro postupnou privatizaci. Stát měl zaujímat v celém procesu přeměny významnou 

úlohu, aby bylo moţno v dlouhodobém horizontu celý proces lépe připravit a poté uskutečnit, 

aniţ by nastal hospodářský pokles (Ţídek, 2006).  

Jonáš (1997) tvrdí, ţe stát měl sehrát aktivní roli v nápravách škod, které napáchal. 

Gradualističtí ekonomové se domnívali, ţe šoková terapie byla chybná, protoţe reformovat 

centrálně plánované hospodářství bylo moţné s niţší nezaměstnaností a niţším poklesem 

ţivotní úrovně.  

Jenomţe oddalováním a rozšiřováním systémových změn do dlouhého časového období 

vzniká nebezpečí, ţe politický kapitál vyprchá rychleji, neţ se podaří změny uskutečnit 

(Holman, 2000).  

2.3. Postup transformace 

Transformační kroky lze rozdělit na dvě fáze, z toho první je liberalizace a stabilizace. 

Druhou fází se myslí privatizace a restrukturalizace. V následující části budou teoreticky 

popsány jednotlivé kroky.  

2.3.1. Liberalizace  

Celková liberalizace trhů zahrnovala deregulaci cen a mezd, povolení podnikání a 

zavedení vnitřní směnitelnosti měny. Na počátku devadesátých let se odehrály zásadní 

liberalizace cen a obchodu. Cenová liberalizace znamenala, ţe stát přestal zasahovat do 

tvorby cen. Ta nebyla schvalována některými ekonomy, protoţe se obávali zneuţití monopoly 

a navrhovali nejprve vytvoření konkurence a potom uvolnění cen (Ţídek, 2006).  
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Ale soukromé podnikání se nemohlo rozvíjet bez odstranění cenových regulací, protoţe 

bylo riskantní začít podnikat tam, kde jsou ceny dočasně regulované. Panovala by nejistota 

z důsledků uvolnění. Nezbytným opatřením bylo také zrušení cenových subvencí, protoţe 

ceny především potravin byly dotovány státem a neodráţely skutečné náklady (Holman, 

2000). 

Gradualisté klasicky doporučovali rozloţit liberalizaci do delšího období, protoţe 

namítali, ţe rychlá liberalizace zahraničního obchodu vystaví nepřipravené tuzemské výrobce 

zahraniční konkurenci. Naopak zastánci šokové terapie trvali na neodkládání zásadních 

opatření, kterým byla i liberalizace (Holman, 2000). Podle Spěváčka a kol. (2002) je 

předpoklad pro úspěšnou transformaci v pojetí od plánu k trhu především rychlost, souběh a 

razance liberalizačních opatření a neúspěch byl zase připisován opoţděné a nedůsledné 

razanci.  

Další částí liberalizace trhu bylo také zavedení vnitřní směnitelnost měny, která měla 

umoţnit liberalizaci zahraničního obchodu a tím uvolnit moţnosti nakládání s měnou. Ale 

podmínky pro nakládání s cizí měnou byly stále omezující. Důleţitější bylo aţ zavedení 

vnější směnitelnosti, kdy občané mohli vlastnit zahraniční měnu, obchodovat s ní a provádět 

transakce. Důvodem opatření bylo mimo jiné vytvoření domácího konkurenceschopného 

prostředí, podporu investic ze zahraničí a umoţnit volný pohyb kapitálu (Jonáš, 2006). 

Klaus a Tomšík (2007) uvádí názor, ţe je moţné provádět nejprve cenovou liberalizaci, a 

aţ s odstupem liberalizaci zahraničního obchodu, ale provádět tyto kroky souběţně je 

vhodnější, neboť liberalizace zahraničního obchodu můţe slouţit k dovozu konkurence, která 

je v okamţiku liberalizace cen ţádoucí a potřebná. S tím také úzce souvisí nastavení 

měnového kurzu. Úplné uvolnění měnového kurzu je vhodné aţ v pozdějších fázích 

transformačního procesu. Jeho vývoj by se měl nenechat výlučně trţním silám, protoţe 

v transformující se ekonomice je potencionálně velká nestabilita kurzů z důvodu vnějších 

impulzů. Tím se dostáváme ke stabilizačním opatřením, která byla prováděna.  

„Bylo nutné začít s rychlou liberalizací trhů,(…) Ovšem okamžitá liberalizace musela být 

doprovázena stabilizačními opatřeními, která by zabránila propuknutí vysoké inflace a 

deficitnímu vývoji obchodní a platební bilance.“ (Holman, 2011, str. 110).  

2.3.2. Stabilizace 

Stabilizovat ekonomiku v průběhu a po liberalizaci byl nezbytný úkol. Udrţet pod 

kontrolou inflaci byl jedním z hlavních cílů, protoţe stanovení rovnováţné úrovně cen a mezd 

na trhu bylo na základě zkoušení a odhadů. Bylo moţné očekávat, ţe liberalizace cen 
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povede najednou k velkému nárůstu cen vzhůru. Ekonomiku proto bylo nutné určitým 

způsobem makroekonomicky stabilizovat a kontrolovat. Problém liberalizace trhů, kterého se 

ekonomové obávali, bylo rozpoutání spirály růstu cen a mezd. Dále se objevovaly obavy, ţe 

liberalizací zahraničního obchodu můţe dojít k rozvrácení platební bilance, následkem 

upřednostňování nákupu kvalitního zboţí ze zahraničí, které povede ke schodku salda 

obchodní bilance (Holman, 2000).  

Při zohlednění příčin a rizik bylo nezbytné liberalizaci doprovodit omezovacími 

metodami v podobě rozpočtových a měnových restrikcí, ukotvením měnového kurzu a určitou 

regulací mezd. Hlavním úkolem rozpočtové restrikce bylo výrazné zkrácení dotací podnikům. 

Přerušení automatického financování ztrátových podniků vedlo k jejich rušení. 

Komplikovanější bylo ovšem zavádění měnových restrikcí, protoţe nově vzniklé komerční 

banky ještě neměly propracované mnoţství a podmínky poskytovaných úvěrů a centrální 

banka neměla zavedené nástroje k regulaci peněţní zásoby v oběhu. Jediný přímý nástroj 

měnové politiky byly úvěrové limity. Zavedení úvěrových limitů bylo také obtíţné, protoţe 

centrální banka nemohla vědět, v jakém optimálním objemu se mají limity pohybovat, a tak 

v případě jejich nastavení vysoko by docházelo k poklesu inflace, ale i k prohlubování 

hospodářského poklesu (Holman, 2000).  

Mzdová regulace se stala účinnou formou k provádění protiinflační politiky. Vlády se 

snaţily udrţovat průměrný růst nominálních mezd v určitých hranicích k zabránění vysoké 

inflace. Toho bylo dosaţeno prostřednictvím mimořádných daní pro podniky za nedodrţení 

růstu mezd a tripartitních jednání mezi vládou, odbory a zaměstnavateli (Holman, 2000). 

Odbory zůstávaly reformám celkem nakloněny díky relativně nízké nezaměstnanosti a účasti 

na tripartitních jednáních (Ţídek, 2006). 

Důleţitá metoda stabilizace byla devalvace a následné ukotvení kurzu měny na některou 

z pevných zahraničních měn. Podhodnocený kurz měl udrţet vyrovnanou platební bilanci se 

zahraničím i za cenu zvýšení inflace, ale nehrozilo rozpoutání inflační spirály v ekonomice 

(Holman, 2000). 

Sociální politika se v průběhu transformace také procházela vývojem. Vláda se snaţila 

udrţet podporu obyvatelstva, a tak začala více vytvářet určité sociální zabezpečení, aby 

potlačilo případné negativní dopady procesu transformace na obyvatelstvo (Ţídek, 2006). 
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2.3.3. Privatizace 

Podle Švejnara (1997) je v moderní ekonomické historii privatizace transfer státního 

vlastnictví do soukromých rukou.  

Jeţek (2006) uvádí, ţe privatizace byla samozřejmým a základním transformačním 

procesem, coţ mělo být chápáno jako pouhé vymezování vlastnických práv. Byla pojata jako 

svobodné rozhodnutí jediného vlastníka, a to státu, převést své vlastnictví na jiné subjekty. 

V evropských postkomunistických zemích bylo nutné práci a kapitál pro efektivnost 

vyuţití uvolnit a oddělit podniky od automatického financování ze státního rozpočtu, či 

úvěrování od centrální banky. Privatizace se stala důleţitým předpokladem pro 

restrukturalizaci podniků. Nikdo nepochyboval o její nutnosti, ale o strategii jakou by měla 

být provedena. Při pominutí metod šokové terapie a gradualismu se také jedná o moţnosti 

privatizace v rychlé, nebo pomalé podobě (Holman, 2000).  

Mlčoch (2000) vysvětluje rychlou verzi, tedy krátkou cestu tím, ţe vláda provede rychlou 

formální změnu hlavně právních institucí, s tím vypukne jakýsi spontánní proces a v krátkém 

období změny institucí nelze příliš regulovat. Zastánci pomalé privatizace jsou přesvědčeni 

v dlouhodobý proces, zahrnující několik dekád. Stát by nyní řídil a udrţoval manaţerskou 

disciplínu ve státních podnicích, stimuloval by k růstu jejich trţní hodnoty a nezasahoval by 

do plánování výroby a spotřeby. Soukromý sektor má vznikat pozvolna spontánní cestou a 

postupnými privatizacemi státních akciových společností. V neposlední řadě je potřeba 

uváţlivě vyhledat i vhodné vlastníky. 

Zastánci rychlé privatizace se obávali ztráty vedení podniků o zájem v jeho řízení, kdyţ 

bude podnik dlouhou dobu v rukou státu. Stát je také nedokáţe efektivně restrukturalizovat 

(Holman, 2000). Ale Slaný (2003) uvádí, ţe velkou překáţkou rychlé privatizace byl 

nedostatek kapitálu, kterým trpěly centrálně plánované ekonomiky. Domácí kapitál byl 

nedostatečný a zahraniční kapitál nepřicházel v potřebném mnoţství pro ţádoucí rychlost 

privatizace.  

Z jiného pohledu lze rozdělit privatizaci na centralizovanou a decentralizovanou. 

Decentralizovaná privatizace byla typická pro Polsko a Maďarsko, kde byla situace odlišná. 

Podniky byly přeměňovány na akciové společnosti, přičemţ stát ztrácel kontrolu nad 

prodejem jejich akcií a ty se ocitaly v rukou jiţ zvolených manaţerů (Holman, 2000). 

Opakem byla centralizovaná privatizace, která probíhala v Československu. Zajišťovala 

rychlý průběh, kdy ţádná skupina zájemců nebyla zvýhodňována, byla řízena vládou a 
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regulovaná privatizačními zákony. Centralizovaná privatizace zahrnovala malou privatizaci, 

velkou privatizaci a restituci (Holman, 2000). 

Podstatou malé privatizace byl prodej malých jednotek ve veřejných aukcích. V prvním 

kole byl majetek prodáván domácím podnikatelům. Pokud neprojevili zájem, mohli se draţby 

zúčastnit i zahraniční investoři (Ţídek, 2006). Zahrnovala menší podniky a provozovny, 

většinou ve sluţbách, nebo obchodu a z převodu byly vyloučeny věci, které slouţily 

zemědělské výrobě. Výkonným orgánem byly okresní privatizační komise. Na rozdíl od velké 

privatizace mohly na nabyvatele přecházet pouze movité a nemovité věci, nikoliv závazky 

podniků (Jeţek, 2006). 

Velká privatizace byla spuštěna z důvodu obrovského rozsahu státního majetku a zvýšení 

efektivity celkového hospodářství. Zejména se týkala středních a velkých podniků 

v průmyslu. Nutné náleţitosti zajišťoval privatizační projekt, podle kterého byla velká 

privatizace organizována. Očekávalo se rychlé zvládnutí transformace velkého kvanta 

majetku v přijatelně dlouhém období a začátek fungování trhu s akciemi. Tomu měla pomoci 

mimo standardních metod jako veřejné aukce, soutěţe, přímé prodeje, převody a prodej akcií, 

nestandardní metoda, a to kupónová privatizace (Jeţek, 2006). 

Klaus (1992) tvrdí, ţe privatizace musí kombinovat standardní i nestandardní metody. Při 

pouţití pouze standardních by trvala celé staletí.  

Kupónová privatizace měla ve své době silnou podporu obyvatelstva a dále řešila 

problém nedostatku domácího kapitálu (Slaný, 2003). Kupónová privatizace byla zvláštní 

privatizační metodou a jejím cílem byl rychlý převod vlastnických práv, aby noví vlastníci 

mohli podniky následně restrukturalizovat. Mezi cíle této metody lze zařadit: 

 nastolení pozitivního vztahu obyvatel k trţní ekonomice a získat zkušenosti s ní 

související, 

 rychlý převod majetku a omezení ztráty zájmu vedení podniku na strategickém 

řízení, 

 spravedlivé rozdělení majetku mezi obyvatele, 

 omezení zájmových skupin v podnikové sféře i ve státním aparátu a tím zastavení 

odkládání privatizace (Ţídek, 2006). 

Louţek (2002) uvádí, ţe ţádné ideální privatizační metody neexistují a ta kupónová byla 

vnímána jako český unikát, ale i jiné tranzitivní ekonomiky byly nuceny přijmout podobné 

schéma. Určité formy kupónové privatizace pouţilo Polsko i Slovinsko, ovšem stejně jako 

v ČR šlo zejména o jednu z mnoha metod privatizace.   
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Pojmem restituce se chápe jako proces navrácení majetku, který byl znárodněn v roce 

1948, původním vlastníkům, nebo dědicům. Navrácení se netýkalo korporací, sdruţení, 

spolků a cizích státních příslušníků. Proti restitucím vystupovali zastánci minulého reţimu, 

manaţeři podniků, kterých se restituce měly týkat a ekonomové, kteří se obávali narušení 

procesu privatizace (Ţídek, 2006). 

2.3.4. Restrukturalizace 

S krokem privatizace probíhala souběţně i restrukturalizace podniků. Podle Klause a 

Tomšíka (2007) se restrukturalizací myslí změny v produkci podniků, zaměstnanosti, 

organizační struktuře a financování. 

Tichá (2013) povaţuje restrukturalizaci za změnu vlastnické a majetkové struktury 

podniků, hledání nových odbytišť na domácím a zahraničním trhu, změny struktury výroby, 

získávání nových zdrojů pro investice a pořizování moderních technologií, s tím související 

přesměrování od energeticky náročných a zastaralých metod výroby k technologicky 

vyspělejší produkci. 

Je to proces, který v transformujících se ekonomikách lze také chápat jako rozdělování 

větších neefektivních podniků na menší efektivní části a zrušení těch částí, které jsou ztrátové 

a nejsou schopny přeţít v nových trţních podmínkách. Další etapa zahrnovala kapitálové 

investice do perspektivních podniků a do jiţ zmiňované modernizace výrobních kapacit 

(Holman, 2000).  

Načasování, rozsah a metoda restrukturalizace podniků bylo jedním 

z nejdiskutovanějších problémů tohoto procesu. Na tyto otázky se navazovaly další, zda mají 

restrukturalizaci řídit manaţeři, ministerstva, zahraniční investoři, nebo jiné společnosti 

(Švejnar, 1997).  

Častou otázkou bylo mimo jiné také to, jestli má dojít nejprve k privatizaci, nebo 

restrukturalizaci firem. Stoupenci provedení restrukturalizace před privatizací tvrdí, ţe by 

mělo dojít k restrukturalizaci podniků předtím, neţ je stát rozprodá do soukromého 

vlastnictví. Naopak stoupenci opačného postupu upozorňují na nutnost dát firmám vlastníky a 

změna struktury podniků je pak jejich vlastní záleţitostí (Klaus a Tomšík, 2007). Jakákoliv 

koncepce privatizace ale nedovolovala moţnost restrukturalizace státních podniků před 

provedením privatizace, protoţe nezohledňovala stav podniků po velice dlouhém období 

deformované soustavy plánovaných cen, takţe podmínky v podnicích byly extrémně 

nevyrovnané (Šulc, 1998). 
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2.4.  Změny v právním systému v období transformace 

Právo a celý právní systém byl v centrálně plánované ekonomice zcela odlišný od 

právního systému v trţních ekonomikách, protoţe podléhal cílům komunistické strany 

k zachování její moci a politické síly. V celém soudním systému se rovněţ uplatňovali 

stoupenci komunistického reţimu a z důvodu malého počtu trţních subjektů se nevytvářelo 

ani mnoho soudních sporů (Ţídek, 2006). 

S transformačními změnami bezpochyby přímo souvisela potřeba zavedení mnoha 

legislativních norem, které upravují podnikání, obchodní zákoník, smluvní vztahy, daňové 

předpisy, činnost bankovních a státních institucí, aktivity kapitálového trhu a další. Ovšem 

zde vzniká problém v nesouladu mezi jednotlivými transformačními kroky a uvedeným 

zavedením fungujícího právního rámce. Nastolené nejasné a těţko vynutitelné zákony vedou 

ke zhoršení finanční disciplíny v obchodních vztazích, ztrátě kázně v majetkových 

vypořádáních, moţnosti přizpůsobení pravidel ve vlastní prospěch silným subjektům na 

kapitálovém trhu a nekladou dostatečný důraz na celková pravidla chování (Tichá, 2013). 

2.5.  Strukturální změny v období transformace 

Strukturální změny jsou průvodním znakem i podmínkou dlouhodobého hospodářského 

růstu. Díky přesunu výrobních faktorů k produktivnějším a technologicky vyspělejším 

aktivitám tyto změny zásadně ovlivňují dynamiku národní ekonomiky a její udrţitelnost. 

Transformace zemí střední i východní Evropy je spojena s významnými a ojedinělými 

strukturálními změnami. Charakterem změn se rozumí uvolnění výrobních faktorů ze 

zemědělství a průmyslu, které pak přecházejí do sektoru sluţeb (Spěváček a kol., 2002).  

Socialistické ekonomiky měly především hodně rozvinutý sektor průmyslu a 

nedostatečně rozsáhlý sektor sluţeb. Industrializace vedla před sluţbami typu bankovnictví, 

poradentství, pojišťovnictví atd., které nebyly potřeba. Začalo se také měnit směřování 

vývozu na trhy západních zemí a ve struktuře vývozu se zvyšovala váha výrobků s niţším 

podílem přidané hodnoty (Holman, 2000). V průběhu celé přeměny hospodářství docházelo 

ke sniţování podílu průmyslové produkce na celkové produkci, zatímco se naopak zvyšoval 

podíl trţních sluţeb. V prvním období transformace přitom dochází k výrazným 

mezisektorovým přesunům a v pozdějších letech zásadnější změny probíhají spíše pozvolna 

na meziodvětvové úrovni (Tomšík, 1999; Spěváček a kol., 2002).  
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2.6. Transformační recese 

Faktory poklesu produktu lze najít na poptávkové i nabídkové straně ekonomiky. 

Nejdůleţitější byl reálný propad příjmů domácností způsobený liberalizací cen, protoţe 

nominální mzdy nerostly stejným tempem jako ceny. Na nabídkové straně bylo významné 

omezení, nebo ukončení dotací podnikům ze státního rozpočtu. Dále se také projevil růst 

nákladů, kterému musely podniky čelit (Ţídek, 2006). 

Podle Holmana (2000) měl transformační pokles jednoznačně poptávkový charakter a lze 

rozdělit příčiny poklesu poptávky na vnější a vnitřní. Vnější příčinou byl rozpad Rady 

vzájemné hospodářské pomoci, kdy v postkomunistických zemích zanikl společný, tradiční 

trh a začlenění do vyspělejšího západního trhu nebylo jednoduché. Vnitřní příčina byla sama 

transformace. Hospodářský pokles zapříčinil cenový skok a přechod k restriktivní měnové 

politice, který zhoršil podnikům dostupnost úvěrů, coţ vedlo k poklesu investiční poptávky. 

Nemálo ekonomů svalovalo vinu na tomto poklesu prováděné šokové terapii.  

Klaus a Tomšík (2007) povaţují transformační propad za fenomén, který je odlišný od 

tradičních poptávkových recesí známých z trţních ekonomik, stejně tak povaha 

transformačního poklesu byla odlišná od recese způsobené restrikcí. Měla ovšem charakter 

jednorázového poklesu potencionálního produktu, kdy při strukturálních změnách zanikla část 

zásoby fyzického kapitálu. Také při ní došlo ke vzniku nového jevu, a to nezaměstnanosti. 

Dále namítají, ţe tento pokles je  krátkodobým a nevyhnutelným nákladem transformace.  
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3. Transformace české ekonomiky a její vliv na hospodářskou politiku 

V této části práce bude rozebrán ekonomický vývoj v období transformace, bude 

provedena analýza jednotlivých kroků a postupu transformace v Československu a jaké měly 

určité události vliv na hospodářskou politiku. Následující kapitola se bude zabývat také 

rozdělením Československa, které je dodnes ve světě vnímáno kladně svým pokojným 

průběhem. Podle Rychlíka (2012) ale šlo i o proces s řadou dramatických politických jednání 

a neočekávaných důsledků pro občany, které má také dodnes své příznivce i odpůrce.  

Pro přehled je nezbytné rovněţ nastínit poměry, ve kterých se česká ekonomika 

nacházela před počátkem transformace a z nich lze vyvodit kladné i záporné stránky centrálně 

plánované ekonomiky (CPE) v Československu. 

3.1. Ekonomická situace Československa před rokem 1989 

Pro popis této problematiky je potřeba se přesunout do období po 2. světové válce, kdy 

v Československu došlo k významným hospodářským změnám. Ekonomická situace země po 

osvobození nebyla dobrá. Vítězství komunistické strany v únoru 1948 znamenalo zásadní 

změnu politického i ekonomického systému a následného vývoje trvajícího přes 40 let. 

Základem nového reţimu se stala vedoucí úloha komunistické strany ve společnosti a 

nahrazení dosavadní demokracie diktaturou (Geršlová a Sekanina, 2002). 

3.1.1.  Kladné stránky Československa 

Hlavním pozitivním rysem v Československu během CPE byla poloha státu ve středu 

Evropy, důleţitá pro budoucí kontakt se západními zeměmi. Dále také vyšší ekonomická 

úroveň, úroveň lidského kapitálu a s tím související kvalitní vzdělání v technických oborech, 

ovšem některé obory jiného druhu byly spíše zanedbávány. Země rovněţ disponovala nízkým 

počtem obyvatel pod hranicí chudoby, dobrou zdravotní péčí a sociálním zabezpečením. 

Podařilo se vyrovnat rozdíl v ţivotní úrovni obyvatel ţijících ve městech a na venkově, také 

mezi českou a slovenskou částí republiky, avšak samotný rozdíl mezi ţivotní úrovní v CPE a 

vyspělých západních zemích byl obrovský. Ekonomika nevykazovala ţádné váţnější rysy 

makroekonomické nerovnováhy. Existovala nízká inflace, vyrovnaná platební bilance, plná 

zaměstnanost, vyrovnané veřejné finance a nízký veřejný dluh. Prostřednictvím restriktivní 

zahraniční politiky nebylo dosaţeno výrazného zahraničního dluhu. Tyto faktory pomohly 

k celkové relativní makroekonomické stabilitě. (Ţídek, 2006; Tichá, 2013). 
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3.1.2.  Záporné stránky Československa 

Na druhou stranu k negativním vlastnostem lze přiřadit vysokou úmrtnost v důsledku 

orientace na těţký průmysl a špatného ţivotního prostředí. Dále se období komunismu 

vyznačovalo:  

 politickou a ekonomickou uzavřeností země,  

 velkou mírou státní kontroly,  

 neexistencí soukromého sektoru a minimální konkurencí, 

 likvidací veškerého soukromého vlastnictví, 

 nesouladem nabídky a poptávky na trhu zboţí a sluţeb,  

 existencí stínové ekonomiky a vysoké korupce, 

 vedením podniků s malými rozhodovacími pravomocemi, které bylo podřízeno 

státním orgánům.   

Důleţité je také zmínit nedostatečnou infrastrukturu a celkovou nespokojenost ve 

společnosti. To všechno zapříčinilo pokles výkonu ekonomiky a zaostalost ve srovnání se 

západními vyspělými ekonomikami (Tichá, 2013; Slaný 2003). 

Krátce po nastolení totalitního reţimu bylo zemědělství kolektivizováno, coţ znamená 

zánik soukromých zemědělců a vznik jednotných zemědělských druţstev. Průmyslové závody 

byly zestátněny a československý průmysl ztrácel tradičně dobré postavení na světových 

trzích. Začal se orientovat směrem na východní trh RVHP, na těţbu surovin, hutnictví a 

strojírenství, které jsou náročné na energii a suroviny. I přes vysokou industrializaci oproti 

státům východního bloku docházelo k růstu produkce především díky extenzivnímu způsobu 

hospodaření a prvořadým cílem podniků bylo splnit či překročit plán. Československá 

ekonomika byla v rámci zahraničního obchodu silně navázána na Sovětský svaz, podnikům 

nebylo dovoleno obchodovat se zahraničním v zahraniční měně a komoditní i územní 

strukturu vývozu a dovozu určovaly centrální orgány. Z tabulky 3.1 je patrné, ţe v 80. letech 

směřovalo na trhy RVHP téměř 70 % československého vývozu. Do země se také nedodávalo 

západní zboţí, které mohlo konkurovat. Tím pádem nevznikal tlak na zlepšování kvality 

tuzemskými výrobci. Nízká konkurenceschopnost na západních trzích vedla k nedostatku 

deviz, coţ způsobilo nedostatek dováţeného zboţí a vyspělých technologií pro vědu, výzkum, 

průmysl a zdravotnictví. Oproti západním kapitalistickým zemím československé výrobky 

neustále ztrácely konkurenceschopnost, ale vůči ostatním socialistickým zemím představovaly 

vysokou atraktivitu a ţádanost, především technologie, spotřební zboţí a suroviny (Ţídek, 

2006; Tichá, 2013).      
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Tabulka 3.1: Teritoriální struktura zahraničního obchodu v letech 1948–1989 (v %)  

Rok 1948 1953 1960 1970 1980 1989 

Socialistické země 39,7 78,4 71,8 70,0 69,9     61,6       

                   z toho:  

SSSR 16,2 35,5 34,4 32,5 35,8 

30,15 

30,1 

ostatní země RVHP 16,3 36,5 29,4 31,7 29,7 25,4 

ostatní socialistické státy 7,2 6,4 7,7 5,8 4,4 6,1 

Nesocialistické státy 60,3 21,6 28,2 30 30,1 38,4 

                     z toho:  

vyspělé kapitalistické státy 45,5 14,8 17,8 22,4 23,1 31,1 

rozvojové země 14,8 16,8 10,4 7,6 7,0 7,3 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Průcha (2000). 

V Československu existovala jednostupňová bankovní soustava, centrální banka byla 

řízena centrálním plánem a podléhala vládě. Státní banka Československá měla funkci 

pokladníka, zprostředkovatele výběru daní a poskytovatele dotací státním podnikům. 

Nezjišťovala se schopnost splácet úvěry, tím pádem všechny podniky měly na úvěry nárok, 

ale obyvatelstvu byly půjčky poskytovány jen zřídka. To mělo za následek neefektivnost 

alokace a následný nedostatek kapitálu. Stejně jako bankovní soustava i systém cen byl pod 

kontrolou státu. Převáţná většina cen byla pevná, administrativně určována a centrálně řízena. 

Pro celý cenový systém představovalo problém odlišné zdanění pro jednotlivé podniky a 

cenové subvence potravin, energie a ostatních základních komodit, coţ způsobovalo vysoké 

ceny zboţí dlouhodobé spotřeby a relativně nízké ceny zboţí krátkodobé spotřeby. Tato 

skutečnost vedla k plýtvání určitého druhu statku. Naopak přispívala k nedostatku jiných 

komodit a následnému vzniku černého trhu (Ţídek, 2006).  

Významnou cenou v ekonomice je měnový kurz, avšak ani československá koruna 

nebyla bez povolení volně směnitelná za cizí měnu. Nebylo dovoleno vlastnit devizový účet, 

nebo drţet v hotovosti zahraniční měnu. Zahraniční měna také nesměla působit v tuzemském 

peněţním oběhu. Devizový kurz neutvářel vztah nabídky a poptávky, ale stanovily jej 

centrální orgány a peněţní operace s cizí měnou rovněţ uskutečňovaly státní orgány. Ovšem 

stanovený kurz byl nejednotný, to znamená odlišný pro domácnosti a podniky, kde záleţelo 

navíc na charakteru výroby, odvětví a dalších podmínkách (Tichá, 2013). 
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3.1.3.  Ekonomické reformy do roku 1989 

Krátce po nastolení centrálně řízeného systému ekonomiky byly ekonomické výsledky 

hodnoceny úspěšně, ale po delším období byl znatelný úpadek a pokles hospodářské 

výkonnosti země. V době nespokojenosti a nenaplněných vizí, trvající přes čtyřicet let, se 

naskytlo příznivé klima pro pokusy o korekci systému a jeho reformování. Nejvýznamnější 

pokusy o reformy pocházejí z 50. a 60. let 20. století (Slaný, 2003). 

Od padesátých let bylo zřejmé, ţe převzatý model ekonomického mechanismu vyţaduje 

hlubší úpravy. Mezi lety 1958 aţ 1961 byla koncipována ekonomická reforma, v jejímţ čele 

stál Kurt Rozsypal, proto je také známá jako Rozsypalova reforma, která se realizovala ve 

třech fázích. V první fázi proběhla reorganizace v podnikové sféře, při které spojením 

několika samostatných podniků v oboru vznikaly větší výrobně hospodářské jednotky. Druhý 

krok představoval podstatu reformy. Namísto závazných plánů se jednalo o analýzu 

dlouhodobého hospodářského vývoje a jeho vlivu na ekonomiku. Třetí krok měl podobu 

mzdové přestavby a zahrnoval změny ve způsobech odměňování pracovníků podle odvětví. 

Součástí reforem byla také jiná opatření, jako například zavedení instituce kolektivních 

smluv. V roce 1961 pokusy o reformu selhaly z důvodu neschopnosti adaptace ekonomického 

mechanismu s centrálním plánem (Šulc, 1998). 

V 60. letech 20. století se objevily snahy vnést do socialistické ekonomiky výrazné trţní 

prvky. Reforma připravovaná skupinou ekonomů pod vedením Oty Šika měla obsahovat 

prvky trţního mechanismu (Holman, 2000). Hlavní průlom oproti předchozí reformě 

představuje vytváření podmínek pro fungování trhu zboţí a sluţeb, kdy centrum stanoví ceny 

podle nabídky a poptávky na trhu, poté se začalo uvaţovat o postupné liberalizaci cen. Ale 

uvedené návrhy naráţely na vysokou nerovnováhu v národním hospodářství a vysoký stupeň 

monopolizace. Začátkem roku 1968 byl ve společnosti postupně zaváděn proces 

demokratizačních změn, který byl později nazýván Praţské jaro. K nejdůleţitějším rysům 

tohoto období patří návrhy na vytvoření konkurenčního prostředí, vytvoření prostoru pro 

soukromé podnikání a zavedení trţních nástrojů hospodářské politiky. Slibně započatý proces 

reformy nakonec zastavila invaze vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968, po niţ 

následovalo období normalizace a návrat k centrálnímu plánování (Šulc, 1998). 

Na počátku 80. let byl navrţen program s názvem Soubor opatření a dále v roce 1987 

Přestavba hospodářského mechanismu ČSSR, avšak tyto pokusy nelze brát jako zásadní 

reformy, protoţe se jednalo pouze o korekce vyvolané neefektivním vývojem ekonomiky 

(Slaný, 2003).   
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V období před transformací se stalo významným krokem zaloţení Prognostického ústavu 

Československé akademie věd, který vedl Valtr Komárek, kde byl na popud vlády 

vypracován dokument Ekonomická prognóza ČSSR. Tato prognóza zdůrazňovala nepříznivý 

vývoj ekonomiky a bylo poţadováno nahrazení centrálního řízení za systém s prvky trţního 

hospodářství. Jenomţe CPE vyţaduje státní vlastnictví, nevytváří konkurenční prostředí a 

bude těţko měnit administrativně určené ceny, takţe reformní ekonomové neuspěli se snahou 

spojovat centrální trţní systém (Slaný, 2003). Navíc koncem 80. let po zkušenostech Polska a 

Maďarska bylo zřejmé, ţe pokusy o reformu způsobují makroekonomické nerovnováhy. 

Dospělo se k závěru, ţe socialistická ekonomika nemůţe být efektivně reformována, ale 

transformována na trţní systém hospodářství (Holman, 2000). 

3.1.4.  Stav v 80. letech 

V 80. letech 20. století Československo zaţívá ekonomickou stagnaci a následný 

postupný pokles výkonnosti ekonomiky, které vrcholí v letech 1985 aţ 1989. Období bylo 

charakteristické snahou o efektivnost výroby a zvýšení kvality veškeré práce. Centrum 

následně přiznávalo problémy ekonomiky z důvodu chybného způsobu řízení. 7. pětiletý plán 

v letech 1981 aţ 1985 uţ ani nepočítal s dalším přírůstkem surovinových, materiálových a 

energetických vstupů do výroby. Ropný šok v roce 1979 dále vyvolal růst cen mnoha 

produktů a zhoršení směnných relací v zahraničním obchodě. Úroveň československých 

výrobků klesala, objevovaly se poruchy v zásobování potravinami i ostatním zboţím a 

ekologická situace v některých částech republiky začala být neúnosná. Projevovala se celková 

převaha poptávky nad nabídkou (Geršlová a Sekanina, 2002). 

Ve druhé polovině 80. let byla stále přítomna vysoká míra politické strnulosti a 

uzavřenosti. Vedoucí představitelé v ČSSR se na rozdíl od Polska a Maďarska reformám 

vyhýbali, trvaly zákazy cestování, nesvoboda vyjadřování, nebo výzkumu. Komunistická 

vláda se tak ocitala pod sílícím tlakem spojeným s vnitřní kritikou, změnami probíhajícími 

v SSSR a viditelným ekonomickým zaostáváním To vše působilo jako předzvěst následujícím 

událostem a pádu komunistického reţimu (Ţídek, 2006).  

3.2.  Transformace ekonomiky 

Revoluce v roce 1989, které ukončily období komunistické vlády, se staly důleţitým 

mezníkem ve vývoji jak Československa, tak většiny ostatních zemí východní Evropy. 

Některé z nich neměly zkušenost s parlamentní demokracií a neměly moţnost uspořádat 

svobodné volby. Změna politických poměrů vytvořila všeobecně skutečný zájem o program, 
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který by umoţnil nové vládě přistoupit k transformaci ekonomického mechanismu. Vlády tak 

stály před náročným úkolem transformovat ekonomiku na trţní systém hospodářství. Takové 

východisko bylo přijímáno všemi ekonomy a politiky, ale objevil se problém jakým 

způsobem dosáhnout změny a jakou zvolit strategii (Švejnar, 1997; Šulc, 1998).  

ČSSR měla pro transformaci relativně příznivé makroekonomické podmínky. Byl 

vyrovnaný státní rozpočet, nízký zahraniční dluh a neexistoval měnový převis, který se 

vytvářel hromaděním peněţní kupní síly obyvatelstva a podniků při nekrytí této 

koupěschopnosti zboţím. Tato skutečnost mohla vést ke vzniku inflace, kdyby stát upustil od 

regulace cen. Podmínky jednotlivých trţních subjektů však příznivé nebyly, protoţe za dob 

socialismu v Československu neproběhly ţádné trţní reformy, podniky měly omezenou 

rozhodovací pravomoc a byly zvyklé jen vyjednávat s centrálními orgány. A proto 

transformační kroky představovaly riziko v podobě značného hospodářského poklesu 

(Holman, 2000).  

3.2.1.  Transformační procesy v letech 1990 až 1993 

Z hlediska politického vývoje došlo důsledkem masových protestů k odstoupení 

komunistické vlády a sestavení vlády Národní jednoty, která měla hlavně zemi dovést ke 

svobodným volbám. Ty se nakonec uskutečnily v polovině roku 1990 a v Čechách skončily 

vítězstvím Občanského fóra, které se rozpadlo v roce 1991. Tehdy vznikla Občanská 

demokratická strana (ODS) a na Slovensku zvítězila strana Veřejnost proti násilí. Také 

jednání o směřování země do Evropského společenství byla zahájena v roce 1990. Během 

tohoto roku se ještě diskutovalo a uvaţovalo o strategii transformace, ale proběhla uţ některá 

transformační opatření, přičemţ první kroky byly nahodilé a roztříštěné. Vláda pro napravení 

cenových relací zrušila subvencování cen potravin, coţ razantně zvýšilo ceny a i přes finanční 

pomoc spotřebitelům od vlády klesla poptávka po potravinách. To tvrdě dopadlo na 

zemědělství, které bylo nuceno omezit produkci. Dále se připravoval zákon o drobném 

soukromém podnikání, novelizace zákona o státním majetku, komise pro demonopolizaci 

podniků a především devalvace koruny (Ţídek, 2006; Šulc, 1998).  

Československá koruna byla v průběhu roku třikrát devalvována. 8. ledna o 16,6 %,  

15. října o 55,3 % a 28. prosince o 16 %. Fixní měnový kurz fungoval aţ do roku 1997, měl 

zásluhu na nízké inflaci a koruna byla připoutána ke koši pěti měn. Zmíněná devalvace 

koruny vedla ke znevýhodnění pozice zahraničních konkurentů na československém trhu a 

tuzemští vývozci měli větší šance se prosadit na zahraničním trhu. Ale znehodnocení měny 

bylo inflačním činitelem, coţ přispělo ke sníţení reálných mezd. V měnové oblasti se 
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centrální i komerční banky potýkaly s neznalostí fungování trţního systému, převaţovaly 

obavy z inflačních tlaků a centrální banka nedokázala odhadnout, jaké je optimální mnoţství 

úvěrů v ekonomice. To vedlo k restrikcím typu zvyšování povinných minimálních rezerv, 

zvyšování diskontních sazeb a zavedení direktivních stanovení úvěrových limitů. Centrální 

banka se rozhodla pro monetaristický měnový mechanismus a měnové cíle tak měly být 

zprostředkovány přes monetární zásobu. Fiskální politika byla restriktivní stejně tak jako 

monetární. Státní rozpočet byl sestaven jako přebytkový a vláda omezila výdaje oproti dříve 

schválenému rozpočtu. Zrušení subvencí pro podniky mělo významný vliv na státní rozpočet 

a stalo se součástí restrikce. Důleţité je mimo jiné zmínit i započaté restituce (Ţídek, 2006; 

Šulc, 1998; Holman, 2000).  

Po celý rok 1990 se také projevovaly názorové proudy a vznikly dva scénáře 

transformace. První byl na úrovni české vlády a měl gradualistickou podobu, kterou 

prosazoval zejména místopředseda federální vlády Valtr Komárek. Ten sice prosazoval 

bezodkladnou cenovou liberalizaci, ale liberalizaci zahraničního obchodu doporučoval 

rozloţit do delšího období. Skupinou ekonomů Hospodářské rady České republiky v čele 

s Františkem Vlasákem byl vypracován Návrh strategie přechodu k trţní ekonomice, který se 

zakládal na celkovém pomalejším průběhu přeměny hospodářství a liberalizaci zahraničního 

obchodu. Druhý scénář na úrovni federálního ministerstva financí prosazoval rychlou a 

razantní transformaci a připomínal více šokovou terapii. Představitelé tohoto proudu byli 

Václav Klaus a Vladimír Dlouhý. Navrhovali okamţitou cenovou liberalizaci i liberalizaci 

zahraničního obchodu prostřednictvím zavedení vnitřní směnitelnosti měny podpořenou 

prudkou devalvací. Dále doporučovali rychlou a hromadnou privatizaci provedenou 

bezprostředně po liberalizaci, nakonec byl přijat federální Scénář ekonomické reformy (Šulc, 

1998; Holman, 2000).   

V lednu roku 1991 započala transformace liberalizací cen a vnitřní směnitelností koruny. 

Bylo liberalizováno 85 % všech cen, čímţ ceny prudce vzrostly a projevila se skrytá inflace 

z minulého období. Podle Spěváčka a kol. (2002) na silný růst cen vyvolaný liberalizací 

působily faktory jako například ona potlačovaná inflace, která vyvolává peněţní nerovnováhu 

a ta se projevuje převisem agregátní poptávky nad nabídkou. Dále rozpad RVHP, přechod na 

světové ceny a platby ve volně směnitelných měnách, které znamenalo silný nárůst cen 

dováţené ropy a zemního plynu. Zděděná struktura československé ekonomiky a strnulost 

nízkých cen nutila výrobce ceny zvýšit a čekat na to, jak bude reagovat domácí poptávka, coţ 

znamenalo jakési hledání rovnováţných cen. Důsledky cenové liberalizace tedy vyústily ve 

změnách relativních cen a struktury spotřeby. Tím se ekonomika dostává do sloţité situace, 
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kdy se začíná objevovat také nadvýroba, přebytečné zásoby, bankroty, nezaměstnanost apod. 

Prováděná hospodářská politika musela čelit nebezpečí vzniku mzdově inflační spirály, coţ 

znamená nárůst mezd, které se stanou inflačním faktorem v důsledku vzestupu cen 

v ekonomice. Růst mezd měla zastavit zavedená mzdová regulace, která byla zrušena v roce 

1995. Díky restrikcím se nekontrolovanému růstu cenové hladiny podařilo zabránit a ceny 

byly stabilizovány.  

Dále liberalizace zahraničního obchodu a zavedení konvertibility měny byly efektivní 

nástroje politiky volné soutěţe. Otevření ekonomiky světu mělo hlavní cíl zvýšit nabídku pro 

firmy i domácnosti a rovněţ vytvořit konkurenci pro tuzemské podniky. Bylo dovoleno 

obchodovat se zahraničím a cla byla sníţena na průměrnou hodnotu 5 %. Ovšem dalším 

souvisejícím obávaným jevem byla inflačně devalvační spirála. Liberalizací zahraničního 

obchodu můţe dojít k deficitu platební bilance, čímţ vznikne tlak na devalvaci koruny. To 

znamená růst cen dováţeného zboţí a sluţeb, které se poté promítne i v růstu domácích cen. 

Znehodnocení také způsobí pokles reálných mezd a vznikne tlak na vyšší nominální mzdy, to 

povede k růstu nákladů a sníţení zisku firem. Tyto firmy budou reagovat patřičným zvýšením 

cen výrobků. Vzestup cen znamená i pokles mezinárodní konkurenceschopnosti, coţ se 

projeví opět tlakem na změnu kurzu a potřebnou devalvaci. Tuto spirálu inflace a devalvace 

se podařilo nakonec prolomit restriktivní hospodářskou politikou (Ţídek, 2006; Slaný, 2003). 

Od ledna 1991 byl rovněţ zahájen proces privatizace, který zde bude rozebrán v dalších 

kapitolách. V průběhu roku 1992 nedocházelo k zásadním změnám jako v předchozím roce, 

fiskální politika si zachovávala stále restriktivní charakter, existoval vyrovnaný státní 

rozpočet a sníţil se podíl veřejných výdajů. Monetární politika se tento rok měnila. Centrální 

banka sníţila úrokové sazby, protoţe se domnívala, ţe inflační tendence nepředstavují 

nebezpečí a snaţila se pomocí těchto opatření přispět k obnovení hospodářského růstu (Ţídek, 

2006). V červnu 1992 se udály parlamentní volby, coţ ovlivnilo i hospodářskou politiku. 

Zvítězila pravicová koalice Občanské demokratické strany a Křesťansko-demokratické strany 

s téměř 30 % hlasů (Švejnar, 1997).  

Nevhodná struktura ekonomiky za dob socialismu a nepřipravenost ekonomických 

subjektů na trţní prostředí způsobila pokles výkonu ekonomiky. Tato transformační recese 

zasáhla všechny země východního bloku. Největší propad výkonu v ČSR proběhl v roce 

1991, ale začátek lze zaregistrovat uţ o rok dříve, ještě neţ byly spuštěny hlavní reformy. 

Činitelé recese se nacházely jak na poptávkové, tak i nabídkové straně ekonomiky. 

Liberalizace cen způsobila propad spotřeby domácností o 30 % oproti roku 1990 a také 

reálných příjmů, dále poklesly investice, vládní výdaje a export. Podnikům byla učiněna přítrţ 
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dotací ze státního rozpočtu, coţ vyvolalo růst nákladů a neschopnost managementu se rychle 

adaptovat na nové podmínky. Od poloviny roku 1992 jiţ docházelo k postupnému oţivení a 

vyproštění z recese (Ţídek, 2006). 

V lednu roku 1993 vznikla samostatná Česká republika, počátkem února došlo k oddělení 

společné měny a Česká národní banka stanovila cíl zabezpečení měny. Významnou reformou 

se stalo zavedení nového daňového sytému, tj. zavedení daně z přidané hodnoty, daně 

z příjmu fyzických a právnických osob atd. Činnost zahájila Burza cenných papírů i  

RM-systém a změny také proběhly v systému sociálního zabezpečení a nemocenského 

pojištění (Spěváček a kol., 2002). 

3.2.2.  Rozdělení Československa 

Snaha o rozdělení Československa začala ihned krátce po pádu komunistického reţimu 

v roce 1989. Během transformace se objevil problém spoluţití dvou národů v jednom státě, 

které vyústilo na jaře roku 1990 v tzv. pomlčkovou válku, coţ znamenalo spor o název země. 

Jako první byl přijat název Česko-slovenská federativní republika, ale po krátké době 

nespokojenosti ze slovenské strany na základě projednávání federálního parlamentu byl název 

státu změněn na Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR) (Rychlík, 2012).  

Podle Klause (2003) bylo vyvolání tohoto sporu o název státu a státních symbolů naivní, 

stejně jako rozhodnutí přerušit zbrojní výrobu, coţ mělo v některých oblastech na Slovensku 

zničující účinek. Volby v červnu 1992 přinesly po dvou letech trvající česko-slovenské 

státoprávní pře vítězství ODS v Česku a Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) na 

Slovensku, které vedl odpůrce federace Vladimír Mečiar. Představy jednotlivých stran o 

směřování federace ale nebyly shodné a tak rozdělení státu bylo nevyhnutelné. 

Lišily se také představy Čechů a Slováků o úloze federálních a republikových orgánů a 

Slováci neochotně přistupovali k názorům a příkazům z Prahy, proto usilovali o větší 

moţnosti se samostatně rozhodovat o své zemi. Ale kromě politické závislosti existovala i 

ekonomická závislost, z důvodu směřování fiskálních transferů na Slovensko k vyrovnávání 

hospodářských rozdílů v obou částech země. Navíc tvrdší dopad probíhající transformace pro 

Slovensko, jak lze porovnat v tabulce 3.2, nepomohl ke zklidnění vztahů s Čechy. Slovenští 

politici tak poţadovali umírněnější tempo reforem a méně restriktivní hospodářskou politiku. 

Na základě vzájemné dohody reprezentace obou států měla být dočasně zachována společná 

měna po dobu šesti měsíců, ale to se nakonec ukázalo jako nemoţné. Měnová odluka tak 

proběhla plynule, ačkoliv byla velmi technicky náročná (Ţídek, 2006).  
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1. ledna 1993 vznikly dva samostatné státy: Česká republika a Slovenská republika, coţ 

bylo v těchto státech přijímáno rozdílně. Vznik samostatného Slovenska byl slovenskou 

společností vítán, ale na druhou stranu zde existovala nemalá část obyvatelstva 

s emocionálními vazbami na Československo. Společný stát skončil, ale neskončily vzájemné 

vztahy a styky. Ty se po rozdělení dostaly do zcela nové roviny. Pokračovaly nevládní a 

neoficiální kontakty spočívající v nepřestávající spolupráci institucí a jednotlivců, protoţe 

Češi a Slováci se ani po rozdělení nevnímali jako nepřátelé, ale oba státy se dostaly do 

oficiální roviny vzájemných mezinárodních vztah (Rychlík, 2012). Během roku 1993 se 

začaly hromadit problémy spočívající v otázce dluhu zaniklé Státní banky československé, 

kdy vznikla za Národní banku Slovenska pohledávka ve výši 26 mld. Kčs, ale tato pohledávka 

byla ze slovenské strany zpochybňována a nebyla nikdy uznána. Dále nastala komplikace ve 

fungování celní unie, kdy nová hranice vedla k omezení vzájemné výměny zboţí a také 

vypořádání zbytku federálního majetku. Majetek se dělil podle územního principu a 

doplňkově podle počtu obyvatel. Druhé kritérium se aplikovalo v poměru 2 : 1 a týkalo se 

téměř všech oblastí. Tento princip vedl k neshodám a následným zatíţením hospodářských 

vztahů spory o majetek (Ţídek, 2006). 

Rozdělení ČSFR významně ovlivnilo ekonomiky nově vzniklých států, přičemţ lze 

popsat některé makroekonomické dopady rozdělení. V první řadě vznikly dodatečné náklady 

spojené s emisí nových bankovek a jiných státních dokladů, náklady spojené s rozdělením 

státní administrativy, armády, policie, rozdělením federálního majetku a zastupitelských 

úřadů v zahraničí, obnovení mezinárodních smluv a v neposlední řadě s dočasným 

zpomalením přílivu zahraničního kapitálu. Nevyhnutelná redukce vzájemného obchodu 

vyplývající ze sloţitějších obchodních a platebních podmínek měla negativní dopad na 

agregátní poptávku a následně na HDP v obou zemích, ale omezení obchodu mělo vyšší 

dopad na HDP na Slovensku neţ v Česku. Jiţ zmiňované ukončení transferů mezi zeměmi 

byla ztráta pro Slovensko a zisk pro ČR, která se projevila ve vysokém deficitu slovenského 

státního rozpočtu a přebytku českého státního rozpočtu. Transfery byly většinou nepřímé 

v podobě alokace daňových výnosů a rozpočtových výdajů ve prospěch Slovenska. Celkové 

transfery v roce 1992 z ČR do SR byly odhadnuty na 25 mld. Kčs (Švejnar, 1997). Proto se 

po rozpadu v roce 1993 Slovenský rozpočet značně zhoršil a začal vykazovat pravidelné 

schodky, naopak český rozpočet v prvních letech vykazoval přebytky (Holman, 2000).  

Celkové dopady rozdělení Československa byly negativní pro obě země, z důvodu 

poklesu HDP zejména v roce 1993, avšak byly horší pro Slovensko v důsledku strukturálních 

slabin. Z tabulky 3.2 lze vypozorovat, ţe Slovensko dlouhodobě několikanásobně překračuje 
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míru nezaměstnanosti v ČR, ale na Slovensku po roce 1994 došlo k výraznému 

ekonomickému růstu. Úspěchy následného hospodářského vývoje byly přičítány oţivení 

vnější poptávky, která stimuluje růst vývozů ze Slovenska, devalvaci měny, proexportním a 

antiimportním opatřením a vyuţitím dosud nevyuţitých výrobních kapacit, jenomţe bez 

strukturních a institucionálních změn nebyly předpoklady pro dlouhodobý udrţitelný růst 

(Morvay a kol., 2005).  

Tabulka 3.2: Makroekonomický vývoj v ČR a SR v letech 1989–1996 (v %) 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ČR  

růst reálného HDP  -1,2 -11,5 -3,3 0,6 2,7 6,4 3,9 

míra nezaměstnanosti 0,7 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 

míra inflace 9,9 57,6 11,1 20,8 10,0 9,1 8,9 

veřejné rozpočty (% HDP)   0,9 -1,0 -0,2 0,1 2,0 0,3 0,0 

SR  

růst reálného HDP  -2,5 -14,6 -6,5 -3,7 4,9 7,3 6,9 

 míra nezaměstnanosti 1,6 11,6 10,4 14,4 14,8 13,1 12,8 

míra inflace 10,4 61,2 10,2 23,1 13,4 10,0 6,0 

veřejné rozpočty (% HDP) 0,9 -1,0 -3,1 -6,2 -5,2 -1,6 -4,4 

Zdroj: Holman (2000), vlastní zpracování. 

Pozn.: 1990 - 1992: Česko a Slovensko v rámci ČSFR, 1993 - 1996: ČR a SR 

3.2.3.  Transformační procesy v letech 1994 až 1996 

Zde rozebírané období je povaţováno za nejúspěšnější období celé transformace, protoţe 

ekonomika dosahovala vysokého tempa růstu, stabilní míry inflace a nízké nezaměstnanosti, 

ale později se začala projevovat nerovnováha platební bilance a směnného kurzu. Česká 

ekonomika se v tomto období dostala z recese a dosahovalo se příznivého hospodářského 

růstu, který vrcholí v roce 1995 a zpomaluje v roce 1996. Transformace probíhala úspěšně a 

k tomu v zemi existovala i politická stabilita, coţ se také odrazilo investicemi do fixního 

kapitálu a v přílivu zahraničního kapitálu. To ale představovalo problém pro centrální banku 

ČNB, která se snaţila udrţet fixní kurz měny prostřednictvím devizových intervencí. 

V oblasti fiskální politiky se usilovalo o sniţování vládních výdajů a o vyrovnanost státního 

rozpočtu, coţ se dařilo, avšak bez příjmů z privatizace by vykazoval deficit, protoţe vláda 

sniţovala daňové zatíţení (Ţídek, 2006; Spěváček a kol., 2002). Podle Sojky (2000) měla 

fiskální politika ale prorůstový charakter, protoţe vládní výdaje směřovaly například do 

infrastruktury.  
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V roce 1995 vrcholil hospodářský růst, země byla povaţována za nejúspěšnější 

transformující se zemí a byla přijata do Organizace pro Hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD). S tímto krokem bylo také spojeno zavedení vnější směnitelnosti koruny, které 

přispělo, spolu s vyššími úrokovými sazbami oproti zahraničí, k dalšímu přílivu zahraničního 

kapitálu do země (Ţídek, 2006). Holman (2000) zdůrazňuje, ţe obchodování s českou měnou 

na mezinárodních trzích a reţim fixního kurzu koruny, který pro zahraniční investory sniţuje 

riziko znehodnocení koruny, byla první váţná chyba centrální banky. 

Rok 1996 se nesl ve znamení voleb, zvítězila slabá vládní koalice a Klausova vláda čelila 

kritice, ţe ustupuje od reforem. Začaly se také projevovat nerovnováhy. Vznikaly schodky 

bilance běţného účtu a obchodní bilance důsledkem přílivu kapitálu. Podle Spěváčka a kol. 

(2002) změnou fluktuačního pásma kurzu koruny z ± 0,5 % na ± 7,5 % centrální banka vnesla 

zahraničním investorům nejistotu ohledně kurzového vývoje a poklesl příliv kapitálu ze 

zahraničí. To rozkolísalo finanční účet platební bilance, který jiţ nestačil krýt deficit běţného 

účtu, čímţ se projevila celková vnější nerovnováha české ekonomiky.  

Dále ČNB prováděla bez konzultací s vládou restriktivní opatření v podobě zvýšení 

úrokových sazeb a povinných minimálních rezerv, která ale neměla vliv na vnější rovnováhu. 

To vedlo ke značnému zpomalení růstu peněţní zásoby a úvěrů v době po vrcholu 

hospodářského cyklu. Centrální banka tak provedla brzdící impulz, který prohloubil 

hospodářskou recesi v následujících letech (Holman, 2000). Problematickým se rovněţ jevil 

průběh privatizace a její nedostatečné právní zajištění, dále častá změna právních norem, 

neujasněné vlastnické vztahy, zadluţení a pokles ziskovosti podniků. Všechny tyto aspekty 

spolu s omezenou schopností manaţerů vedly ke zpomalení restrukturalizace (Spěváček  

a kol., 2002). 

3.2.4.  Transformační procesy v letech 1997 až 2000 

Počátkem roku 1997 se začalo projevovat zpomalování ekonomiky a to vznikem 

cyklického deficitu státního rozpočtu. ČR trpěla také deficitem obchodní bilance a objevoval 

se tlak na obnovení rozpočtové rovnováhy, takţe se vláda rozhodla o přijetí balíčku opatření 

s názvem Korekce hospodářské politiky a další transformační opatření, které mělo za cíl 

zlepšení makroekonomické rovnováhy. Vláda také usilovala o souběţnou devalvaci a 

zmírnění měnové politiky. Nízké úrokové míry by zabránily dalšímu přílivu krátkodobého 

zahraničního kapitálu a koruna by oslabila, coţ by pomohlo obchodní bilanci, jenomţe ČNB 

setrvala u měnové restrikce. Vládní škrty dosáhly aţ 25,5 mld. Kč (Holman, 2000; Ţídek, 

2006).  
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Z důvodu nejistoty ohledně růstu deficitu platební bilance spekulanti předpokládali 

změnu kurzu koruny a začali spekulovat na devizovém trhu na její oslabení. Oslabení nechtěla 

ČNB dopustit a snaţila se devizovými intervencemi tomu zabránit. Ovšem poté centrální 

banka vyhlásila změnu kurzového reţimu na řízený floating, coţ je plovoucí kurz s moţností 

intervencí, čímţ se podařilo odvrátit pád koruny. 10% devalvace způsobená změnou kurzu 

pomohla i českému vývozu, který dosáhl vyššího tempa růstu neţ v roce 1996 (Tomšík, 

1999). Vláda reagovala na krizi přijetím dalšího balíčku opatření s názvem Stabilizační a 

ozdravný program vládní koalice, který počítal se zastavením růstu mezd ve vládním sektoru 

a krácením rozpočtových výdajů. Vládní škrty nyní představovaly 16,9 mld. Kč. Stejně tak 

monetární politika zůstávala restriktivní a na konci roku 1997 se ČNB rozhodla soustředit na 

cílování inflace v rozsahu 5,5 - 6,5 % (Ţídek, 2006). Podle Holmana (2000) byly inflační cíle 

stanoveny dosti ambiciózně a k tomu centrální banka neměla zkušenosti s tím, aby se vešla do 

zvoleného inflačního cíle a nadále udrţovala vysoké úrokové sazby. V roce 1998 byla 

ekonomika plně v recesi a skutečná čistá inflace nakonec byla pouze 1,7 %. Hlavní příčina 

recese byla v prováděné měnové politice, protoţe lze shledat vztah mezi sklouzáváním 

ekonomiky do recese a přitvrzováním měnové politiky, avšak měnová politika nebyla jedinou 

příčinou hospodářského poklesu, ale její restriktivní charakter ho ještě prohloubil. Stejně tak 

Hampl (2001) tvrdí, ţe nelze přičítat plnou zodpovědnost centrální bance za špatné nastavení 

inflačního pásma a prudký pokles růstu cen, protoţe se tak stalo i z důvodu sníţení světových 

cen potravin a ostatních surovin.  

Následující období přineslo zhoršování situace v české ekonomice a růst 

nezaměstnanosti, ale v roce 1998 došlo ke zlepšování vnější rovnováhy a sníţení salda 

obchodní bilance, jak lze vidět v tabulce 3.3. V roce 1999 se ČR stává členem 

Severoatlantické aliance (NATO) a spolu s EU vláda připravila dokument Zhodnocení priorit 

hospodářské politiky ČR, který měl urychlit ekonomickou transformaci a případný vstup do 

EU.  Fiskální politika byla expanzivní a schodek státního rozpočtu se odvíjel od vládního 

hospodaření. Monetární politika se také začala pomalu uvolňovat, sníţily se povinné 

minimální rezervy, ale ČNB opět špatně nastavila krátkodobý inflační cíl v rozmezí 3,5 -  

5,5 %, avšak skutečnost byla niţší. Během desetiletí se měnila mimo jiné i struktura 

ekonomiky. Klesal podíl zemědělství a lesnictví z 8,2 % HDP v roce 1990 na 3,7 % HDP 

v roce 1999 a stoupal podíl sluţeb ze 44,4 % HDP na 54,5 % HDP. V roce 2000 následovala 

fáze oţivení ekonomiky. Došlo ke sníţení úrokových sazeb centrální banky a uvolnění 

fiskální politiky. Růstovým faktorem byly navíc investice do fixního kapitálu, přímé 

zahraniční investice a později i investice do stavebnictví. Dále došlo k růstu spotřeby, vývozu 
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v důsledku oţivení v západní Evropě a výrazný vzestup průmyslu a s tím spojen nárůst 

produktivity práce pomohl k ekonomickému růstu, který překonal očekávání. Pravidelná 

zpráva Evropské komise o ČR za rok 2000 shledala pokrok ve vytváření právního rámce trţní 

ekonomiky, ale kritizovala oblast reformy státní správy a soudnictví, i nedostatečný boj proti 

korupci a hospodářské kriminalitě (Ţídek, 2006; Spěváček a kol., 2002). 

Tabulka 3.3: Vývoj vybraných ukazatelů v ČR v letech 1995–2000 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

růst reálného HDP (%) 6,2 4,5 -0,9 -0,2 1,7 4,2 

míra inflace (%) 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 

míra nezaměstnanosti (%) 2,9 3,5 5,2 7,5 9,4 8,8 

saldo obchodní bilance (mld. Kč) -99,5 -153,0 -150,4 -80,3 -64,4 -120,8 

saldo státního rozpočtu (% HDP) 0,5 -0,1 -0,8 -1,4 -1,4 -2,0 

státní dluh (% HDP) 10,1 8,8 9,2 9,4 10,6 12,7 

Zdroj: ČSÚ (2013); ČSÚ (2012). 

3.3. Proces privatizace 

Vládní diskuze o privatizaci přišly na pořad uţ krátce po listopadu 1989 a v dubnu 1990 

se rozhodlo o vypracování programu o masové privatizaci, který zahrnoval i distribuci akcií 

prostřednictvím kupónové privatizace. Privatizace se stala bodem vládního programu a další 

rok trvala příprava privatizační legislativy, nakonec byla rozdělena do několika částí jako 

restituce, malá privatizace a velká privatizace (Švejnar, 1997). Dle Šulce (1998) byla rychlost 

důleţitým faktorem. Nedostatek domácího kapitálu neumoţňoval pouţít prodeje státních 

podniků do rukou soukromých investorů, tak vznikla jediná moţnost masového prodeje 

prostřednictvím nestandardní metody kupónové privatizace. 

3.3.1.  Restituce 

Jako první byl československým Federálním shromáţděním přijat restituční program, 

který měl umoţnit návrat některých majetkových práv bývalým vlastníkům. Posléze bylo 

rozhodnuto, ţe v rámci restitucí bude navrácen majetek znárodněný po komunistickém 

převratu v únoru 1948 a bude se vztahovat pouze na československé občany a ve speciálních 

případech na církve. Celý proces byl započat na začátku 90. let a zlomek pokračuje do 

dnešních dnů (Ţídek, 2006). Jako příklad lze uvést církevní restituce, které v současnosti 

vstoupily v platnost. Zákon počítá s navrácením majetku v hodnotě 75 mld. Kč, který církve a 

jiné náboţenské skupiny prokazatelně vlastnily před únorem 1948. Za majetek, který není 

moţno vydat, obdrţí církve kompenzaci ve výši 59 mld. Kč vyplácenou po dobu třiceti let 
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(Hamplová, 2012). Podle Švejnara (1997) je hodnota navráceného majetku občanům v rámci 

restitucí zahájených koncem roku 1990 odhadována aţ na 125 mld. Kč a restituce 

v zemědělství zahrnovaly přibliţně 200 tisíc případů, coţ se ukázalo jako nejobtíţnější oblast 

procesu restituce.  

3.3.2.  Malá privatizace 

Malá privatizace zahrnovala prodej menších podniků a provozoven v maloobchodě, 

veřejném stravování a dalších sluţbách. Nejčastěji se draţily ve veřejných aukcích, celý 

proces byl zahájen jiţ koncem roku 1990 a poslední aukce se konaly koncem roku 1993. 

V rámci malé privatizace bylo vydraţeno celkem 22 212 provozních jednotek za celkovou 

cenu 30 mld. Kč. Vývoj potvrdil předpoklad rychlosti tohoto způsobu privatizace. Nebyly 

privatizovány celé podniky, ale většinou oddělené menší části od státních podniků, které se 

draţily samostatně. Byl i zřízen Fond národního majetku, na jehoţ konto mířily výnosy 

z aukcí (Šulc, 1998; Švejnar, 1997). Ovšem převáděla se pouze aktiva podniků, pasiva 

zůstávala v bilanci státu a později byla eliminována pomocí účtu ministerstva privatizace, na 

který se soustřeďovaly výnosy z malé privatizace (Jeţek, 2006). V případě neúčasti 

kupujících stran se prováděla tzv. Holandská draţba, která umoţňovala sníţení vyvolávací 

ceny. Problém představovalo především financování privatizace. Jak jiţ bylo zmíněno, většina 

domácností na počátku transformace nedisponovala významnějšími úsporami a tak celý 

proces byl financován na dluh. Ovšem malou privatizaci lze označit za rychlou, 

bezporuchovou a hlavně umoţnila vznik malého a středního podnikání (Ţídek, 2006). Další 

programy mimo privatizaci představovaly transformaci druţstev a jednorázový převod 

státního majetku městům a obcím, který započal v roce 1991 a zahrnoval majetek v hodnotě 

350 mld. Kč (Švejnar, 1997). 

3.3.3.  Velká privatizace 

Proces velké privatizace započal v červenci 1991 a do října 1991 museli občané předloţit 

privatizační projekt, coţ vyvolalo ostrou konkurenci mezi předkladateli. Za účelem přípravy a 

organizace privatizace bylo zřízeno Ministerstvo pro správu majetku a jeho privatizaci a pro 

realizaci připraven Fond národního majetku. Ve velké privatizaci se na nového majitele 

převáděla celá bilance hospodaření státního podniku a týkala se veškerých majetkových 

hodnot, včetně majetkových účastí státu na podnikání jiných osob a ostatních závazků. Na 

rozdíl od malé privatizace nediskriminovala mezi domácími a zahraničními účastníky (Jeţek, 

2006). Byly navrţeny metody privatizace jako například transformace na akciovou společnost 
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a následný prodej akcií, přímý prodej předem určenému vlastníkovi, veřejná aukce a veřejná 

soutěţ. Nejčastěji pouţívanou metodou byl přímý prodej předem určenému vlastníkovi, který 

se pouţíval pro privatizaci menších částí podniků oddělených od velkých podniků. Druhou 

nejčastěji pouţívanou metodou byl bezúplatný převod majetku, především nemovitostí a 

zařízení pro poskytování sluţeb obyvatelstvu (Švejnar, 1997).  

Zákon o velké privatizaci otevíral moţnost přeměnit státní podnik na akciovou společnost 

a navrhnout rozdělení akcií mezi jejich budoucí majitele, ale manaţeři podniků navrhovali 

také zaměstnanecké akcie. Tento typ akcií měl podle tehdejší vládní opozice zaujímat 

alternativu ke kupónové privatizaci, ale měl diskriminační charakter, protoţe zvýhodňoval 

zaměstnance daného podniku oproti ostatním zájemcům (Jeţek, 2006).  

Od roku 1991 převzal Fond národního majetku od Ministerstva financí celkem 6 853 

privatizačních projektů se 16 749 privatizačními jednotkami. U 16 599 privatizačních 

jednotek byla privatizace ukončena, coţ odpovídalo 6 751 privatizačnímu projektu. To lze 

vypozorovat z tabulky 3.4, přičemţ předaným privatizačním projektem se rozumí ten projekt, 

u kterého bylo vydáno rozhodnutí o privatizaci vládou ČR, nebo Ministerstvem financí a 

Fond národního majetku ho převzal. Ukončeným privatizačním projektem je projekt, u 

kterého byla uzavřena kupní smlouva, dokončena draţba, nebo byla uzavřena smlouva o 

bezúplatném nabytí majetku. Ukončení privatizačního projektu u dříve zaloţených státních 

akciových společností se povaţuje převzetí majetkové účasti státu od zakladatele (MFČR 

2006). 

Tabulka 3.4: Stav realizace privatizačních projektů 

Druh transformace 

Od začátku privatizace do 31. 12. 2005 

Předané 

(počet 

jednotek) 

Majetek  

(tis. Kč.) 

Ukončené 

(počet 

jednotek) 

Majetek  

(tis. Kč.) 

Veřejné draţby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 

Veřejné soutěţe 1 450 34 207 799 1 419 34 060 167 

Přímé prodeje 6 877 70 752 670 6 796 69 874 422 

Bezúplatné převody, restituce 5 338 72 593 186 5 304 72 455 919 

Převod stát. podniků na a. s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 

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

Celkem 16 749 984 383 119 16 599 983 169 608 

Zdroj: MFČR (2006). 
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3.3.4.  Kupónová privatizace 

Kupónová privatizace v ČR byla organizována do dvou vln, kaţdý dospělý občan se měl 

právo zaregistrovat jako účastník a následně poptávat akcie nabízených společností. 

Kupónové kníţky byly distribuovány za nominální poplatek 1000 Kč (Švejnar, 1996). O tuto 

metodu se vytvořil nečekaně velký zájem, na zvláštních registračních místech se 

v Československu pro první vlnu zaregistrovalo 8 541 000 občanů. První vlna kupónové 

privatizace probíhala v rámci velké privatizace a byla zahájena v červenci 1991 vystavením 

seznamu podniků zařazených do první vlny privatizace (Jeţek, 2006). Do první vlny, která 

skončila v roce 1993, bylo zařazeno 1 491 akciových společností a 72 % všech kupónů bylo 

svěřeno občany do fondů, které se však nestaly klíčovými vlastníky, díky zákonnému 

omezení vlastnického podílu jednotlivého podniku limitem 20%. Neprodáno zůstalo asi 7,2 % 

akcií, avšak první vlna skončila se ziskem ve výši 6 mld. Kčs pro stát. Druhá vlna privatizace 

započala v roce 1993 a probíhala pouze v ČR a zúčastnilo se jí 6 169 000 občanů. V tuto 

chvíli bylo také mnoho podniků privatizováno jinak neţ kuponově. Fondům tentokrát bylo 

svěřeno 63,5 % bodů, ale osm investičních fondů získalo více neţ 100 mil. bodů a ostatních 

158 fondů méně neţ 1 mil. bodů. Druhá vlna vynesla pro stát zisk 4,4 mld. Kč (Ţídek, 2006). 

a) Výhody kupónové privatizace 

Přínosem kupónové privatizace bylo, ţe nekladla ţádné nároky na státní rozpočet, ale 

naopak se stala výdělečným podnikem a prostřednictvím ní bylo moţno převést velký počet 

podniků (Jeţek, 2006). Podle Holmana (2000) bylo pozitivum mimo rychlosti také 

nezatěţování nových vlastníků privatizačním dluhem.  

Dále lukrativní podniky, které slibovaly ziskové příleţitosti, byly dávno koupeny 

zahraničními investory a průměrné, či podprůměrné podniky nebýt kupónové privatizace, by 

dlouho přetrvávaly v rukou státu. I přes mnohé stíţnosti velká většina účastníků na kupónové 

privatizaci vydělala. I zapojení občanů do tohoto procesu a obrovské poučení o trţním 

hospodaření lze vnímat jako kladný aspekt kupónové privatizace (Louţek, 2002). 

b) Nevýhody kupónové privatizace 

Kupónové privatizaci bylo vytýkáno nemálo věcí. Jedna z nich byla, ţe nepřinášela 

podnikům ţádný kapitál, ale při nedostatku domácího kapitálu a jiţ zmíněných odkoupeních 

perspektivních podniků nebylo jiné alternativy. Další problém se ukázal v rozptýleném 

vlastnictví, jenomţe většina lidí svěřila kupóny privatizačním fondům. Ale následně se 

ukázalo, ţe fondy nejsou vlastníky, kteří mají dlouhodobý zájem o podniky a jsou schopni 
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vykonávat efektivní vlastnickou kontrolu nad podniky a jejich vedením. Dle kritiků kupónová 

privatizace nenalezla skutečné vlastníky, ale jen vlastníky první. Pro výběr vhodného 

vlastníka byly především prospěšné standardní metody privatizace a výběr vlastníků státem, 

ale stát vţdy nebyl schopen vybrat toho nejvhodnějšího, proto byl vytvořen trh vlastnických 

práv, kde subjekty mohly obchodovat s akciemi a postupně přicházeli ţádoucí vlastníci. Tento 

trh se následně stal objektem kritiky, protoţe se jednalo o netransparentní trh, který je 

nedostatečně regulován (Holman, 2000).  Kapitálový trh byl sice nedostatečně regulován, ale 

celá kupónová privatizace probíhala na základě schválených práv a zákonů, avšak i to 

umoţnilo pozdější tunelování (Louţek, 2002).  

Jak jiţ bylo zmíněno, většina občanů svěřovala kupóny nejrůznějším investičním a 

privatizačním fondům, které následně získané kupóny investovaly, avšak ne všechny fondy 

podnikaly spolehlivě. Lze uvést příklad Harvardských fondů Viktora Koţeného, který lákal 

občany na jméno univerzity, se kterou ale neměly nic společného. Koţený sliboval 

investorům desetinásobné zisky, díky obrovské kampani společnost získala majetek v hodnotě 

kolem 60 mld. Kč a kontrolovala zhruba 50 českých nejvýnosnějších podniků, ovšem v roce 

1994 začala značná část peněz z fondu mizet do kyperských společností (Vejvodová, 2011). 

V obou vlnách kuponové privatizace nashromáţdily investiční a privatizační fondy přes 60 % 

majetku z celkové nabídky a ukradený majetek se pohyboval ve výši 49,6 mld. Kč  

(Jeţek, 2006). 
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4. Transformace Polska a Maďarska v porovnání s Českou republikou 

V následující kapitole bude rozebrán postup transformace v Polsku i Maďarsku a bude 

nastíněn hospodářský vývoj těchto zemí. Uvedené země budou také porovnány s Českou 

republikou. 

I přes zánik RVHP ve střední a východní Evropě zůstávala potřeba určité regionální 

spolupráce. Potřeba se nejvíce projevovala u středoevropských zemí, tedy v Československu, 

Polsku a Maďarsku, které tak v roce 1991 na setkání ve Visegrádu vytvořily tzv. 

Visegrádskou trojku. Po rozpadu ČSFR vznikla jiţ oficiální Visegrádská čtyřka. Spolupráce 

skupiny se především zaměřila na politické otázky, řešení přeshraničních problémů a 

celkovou vzájemnou spolupráci (Kunešová, Cihelková a kol., 2006). 

4.1.    Výchozí situace a transformace Polska 

Polská lidová republika byla v prostředí bývalého východního bloku specifickou zemí. 

Lze zohlednit fakt, ţe v Polsku před 2. světovou válkou, jako v jediné zemi východní Evropy, 

neměla komunistická strana výraznou podporu. Polsko prodělalo v padesátých, šedesátých i 

v sedmdesátých letech 20. století společenské vzpoury a destabilizaci komunistického 

systému. Nepokoje v roce 1956 napomohly k zastavení kolektivizace zemědělství a k uznání 

nezávislého postavení církve. Od této doby díky různým nezávislým institucím komunismus 

v zemi ztrácel své přesné obrysy a postupně byl vytěsňován demokratickými myšlenkami. 

Studentské protesty v roce 1968 a násilně potlačené dělnické nepokoje v roce 1970 vedly 

k otevření země západnímu světu. Avšak společnost vzdávající obdiv vyspělým západním 

zemím si zvykala na plnou zaměstnanost a sociální stát s bezplatným vzděláním a zdravotním 

systémem, coţ zajišťovala 40 let trvající vláda jedné strany. Tyto výhody postupem času 

ustupovaly do pozadí vzhledem k notorickému nedostatku zboţí a rozvratu ve společnosti. 

V roce 1980 proběhla v Polsku generální stávka, vzniklo odborové hnutí Solidarita, které si 

vynutilo v roce 1981 další strukturální reformy a byla zavedena instituce ombudsmana 

(Krzeminski, 2014).  

Polsko provádění reforem započalo celkově dříve neţ Československo. Příkladem tohoto 

můţe být zrušení závazných plánů uţ v roce 1982, bylo přijato zákonodárství o bankrotech 

v roce 1983, země byla přijata do Mezinárodního měnového fondu v roce 1986 a první kroky 

k liberalizaci cen proběhly uţ v letech 1957 a 1975 (Ţídek, 2006). 

Polský komunistický reţim procházel v 80. letech krizí. Hnutí Solidarita, které mělo řešit 

mohutné protesty povolením nezávislých odborů, bylo potlačeno vojenským převratem 
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vedeným předsedou vlády Jaruzelskim, který se později snaţil stabilizovat reţim. Ale stále se 

prohlubující ekonomické potíţe a nespokojenost obyvatelstva ve druhé polovině 80. let 

donutily předsedu vlády vyjednávat se Solidaritou (Kopeček, 2001). Jednání mezi vládou a 

Solidaritou na začátku roku 1989 vyústilo v legalizaci Solidarity a přijetí svobodných voleb, 

kdy komunistická strana poté ve vládě ztratila dominantní postavení. Konečným výsledkem 

jednání byla dohoda, která v podstatě zopakovala strategické cíle vládě, aniţ by bylo jasné, 

jak jich má být dosaţeno. Byla také zajištěna rovnost mezi různými formami vlastnictví, ale 

privatizace zde nebyla podporována (Myant, 1993). Během 80. let reformy směřovaly 

k delegování rozhodovacích pravomocí na zaměstnance podniků, coţ mělo přispět k lepším 

hospodářským výsledkům. To bylo ale naopak neefektivní, protoţe zájmem zaměstnanců bylo 

zvyšování mezd. Nadměrný růst mezd a liberalizace cen zapříčinily vysokou inflaci a spolu se 

zahraničními dluhy polská ekonomika směřovala do nerovnováhy (Holman, 2000).   

4.1.1. Balcerowiczův plán 

Dne 12. září 1989 dosadila vláda, kde dominovala Solidarita, do úřadu předsedy vlády 

Tadeusze Maziwieckého. Jeho vláda měla obrovskou důvěru obyvatelstva a přijala 

ambiciózní plán ministra financí Lecha Balcerowicze, hlavního architekta hospodářské 

politiky, který se zavázal k pevnému rozchodu s komunistickou minulostí. Balcerowiczův 

plán měl pověst nejtvrdší šokové terapie ze všech postkomunistických zemí a týkal se hlavně 

liberalizace a stabilizace. Základem byla okamţitá liberalizace trhů, doprovázená balíkem 

stabilizačních opatření, které představovaly rozpočtovou a měnovou restrikci, mzdovou 

regulaci a ukotvení měnového kurzu na americký dolar. Avšak to nevydrţelo moc dlouho a 

zlotý musel být opakovaně devalvován. V Polsku po spuštění plánu došlo k velkému 

cenovému skoku, kterému pomohl vysoký růst mezd a plovoucí kurz zlotého. Důsledkem 

plánu šokové terapie byl i hospodářský pokles a růst nezaměstnanosti. Rušení státních dotací 

a omezování bankovních úvěrů pocítila hlavně podniková sféra. Polská deprese způsobila 

také dramatický pokles dovozu do země (Holman, 2000; Myant, 1993).  

4.1.2. Vývoj v 90. letech 

Od začátku transformace se všechny vlády snaţily pokračovat v transformaci 

socialistické ekonomiky a kaţdá vláda se pokoušela proces podpořit zaváděním nových 

institucí. V Polsku, stejně jako v ČR, několik let od zahájení transformace dochází 

k silnějšímu růstu HDP a podařilo se i vypořádat s vysokou inflací, která se v ekonomice 

objevila po spuštění transformace. Ovšem nezaměstnanost v průběhu období prudce rostla a 
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první pokles byl zpozorován aţ v roce 1994. Stejný rok přinesl i další problémy jako je deficit 

veřejných rozpočtů, deficit běţného účtu platební bilance a nutnosti se přizpůsobit nárokům 

EU a světovému trhu. Hlavně byl přijat koncept hospodářské politiky s názvem Strategie pro 

Polsko. Nejdůleţitější cíle tohoto hospodářského programu byly: rychlý hospodářský růst, 

mikroekonomická stabilizace a zlepšení ţivotních podmínek. Jenomţe strategie měla splnit 

velké mnoţství cílů a vláda nedisponovala tolika nezávislými nástroji k jejich dosaţení. 

V roce 1996 vláda přijala program s názvem Balík 2000, kterým se důsledněji snaţila zabránit 

jiţ zmíněným problémům. Cílem také bylo v následujících pěti letech dosáhnout aţ 6% 

průměrného ročního tempa ekonomického růstu pomocí rychlého růstu vývozu, udrţení 

vyššího tempa růstu hrubých investic, sníţení daňového zatíţení, přísné měnové politiky a 

sniţování rozpočtového schodku. V listopadu stejného roku bylo Polsko přijato do OECD. 

Během několika let do země začaly proudit zahraniční investice a následně Polsko 

liberalizovalo zahraniční obchod. Monetární politika Polské centrální banky se zaměřovala 

především na sniţování inflace a fiskální politika byla stále málo restriktivní vzhledem k 

vysokému růstu HDP (Tomšík, 1999). 

4.1.3. Proces privatizace v Polsku 

Privatizace v Polsku započala v roce 1990 po přijetí zákona o privatizaci státních podniků 

a bezprostředně po povolení soukromého podnikání, ovšem z důvodu častého obměňování 

vlád byl tento proces střídavý a nestejnoměrný. Práce na legislativě o všeobecné privatizaci 

byly neobyčejně zdlouhavé a slábnoucí program privatizace ještě příslušníci opozice 

potlačovali. Nakonec byl zákon o všeobecné privatizaci schválen v roce 1993, avšak 

schválením tohoto zákona nekončí spor o privatizaci, ale společnost uţ přestává vládní 

reformy podporovat. Po volbách nové vlády vyhlašují další nové zákony, vznikají spory o 

rozsah pravomocí státu v ekonomice a spor o zásady jmenování vedení investičních fondů 

(Halamská, 2012). Belka (2001) uvádí, ţe privatizace byla mnohými pojímána jako boj o 

moc. Díky tomu převládala privatizace manaţerům, nebo zaměstnancům s informační 

výhodou vůči podniku. V počátcích byl malý příliv zahraničních investorů a z důvodu 

politické citlivosti se také neodehrávala téměř ţádná privatizace ve strategických odvětvích 

hospodářství. Státní podniky mohly být prodány zahraničním a domácím investorům, mohly 

být skoupeny zaměstnanci či managementem podniku, nebo nabídnuty na Varšavské burze 

cenných papírů. Aţ v roce 1994 byl spuštěn program kuponové privatizace. Podle Holmana 

(2000) vláda umístila vybrané podniky do centrálně stanovených investičních fondů řízených 

profesionálními manaţery a občané, kteří nenesli riziko samostatného investování, poté 
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dostávali akcie těchto fondů. Manaţeři fondů byli většinou zahraniční odborníci a očekávalo 

se od nich, ţe budou své podniky efektivně řídit a restrukturalizovat.  

Od roku 1990 se privatizace dotkla 5 205 státních podniků. 1 074 podniků se změnilo na 

akciové společnosti a 2 475 podniků zaniklo například pro špatnou finanční situaci. 

Úspěšným privatizovaným odvětvím bylo zemědělství a lesního hospodářství, kde počet 

státních podniků klesl aţ o 93 % oproti roku 1992. Ovšem růst soukromého sektoru v 

hospodářství také hodně ovlivnil vznik nových soukromých podniků, většinou drobných 

s nejvýš pěti zaměstnanci (Halamská, 2012). Privatizací v Polsku se podařilo sníţit podíl 

státního sektoru na HDP ze 72 % v roce 1989 na 45 % v roce 1995 (Tomšík, 1999). 

4.2.    Výchozí situace a transformace Maďarska 

Z transformujících se zemí střední Evropy bylo Maďarsko povaţováno za nejvíce 

uvolněnou zemi sovětského bloku, protoţe zde na rozdíl od Československa probíhaly 

postupné reformy uţ od roku 1968. V zemi bylo tradiční centrální plánování zrušeno, 

existovaly celkem autonomní státní podniky a podíl soukromých podniků především 

v zemědělství se zvyšoval, protoţe tamní komunistická vláda tomu nebránila. To pomohlo 

vývozu zemědělských produktů i při zachování vysoké domácí nabídky (Bokros, 2001). 

Maďarsko bylo s reformami skutečně nejdále. V roce 1968, který v ČSSR přinesl po 

neúspěšných reformách znovu nastolení tvrdého komunistického reţimu, v Maďarsku došlo 

ke zrušení závazných plánů a zrušení centrálních přídělů. V roce 1981 byl zaveden jednotný 

devizový kurz a v roce 1988 se zavedl nový systém daně z příjmu. Svoboda podnikání 

existovala uţ od roku 1982 (Ţídek, 2006). Dále první pravidla pro podniky se zahraniční 

kapitálovou účastí byla vydána v roce 1972, stejně tak liberalizace cen započala jiţ v 70. 

letech a v roce 1989 bylo 63 % cen liberalizováno. Ovšem v Maďarsku, stejně jako v Polsku, 

se objevovala ekonomická nerovnováha. Země trpěla deficitem státního rozpočtu a obchodní 

bilance a také vysokým zahraničním dluhem. Program stabilizace, konsolidace a dalšího 

rozvoje ekonomiky pro zastavení dalšího zahraničního zadluţení přijala vláda v roce 1987, 

poté se podařilo zpomalit růst zahraničního zadluţení. V roce 1989 vláda pod vedením 

Mikolase Németha kladla za cíl vytvoření podmínek pro trţní hospodářství a zlepšení vnější 

nerovnováhy. Návrh hospodářské politiky na léta 1990 aţ 1992 obsahoval prognózu stagnace 

HDP, reálného příjmu obyvatelstva a zpomalování inflačního vývoje. Tento program byl 

nakonec odmítnut (Holman, 2000; Tomšík, 1999).  
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4.2.1. Vývoj v 90. letech 

Maďarsko se přiklonilo ke gradualistické strategii transformace a počátkem 90. let zemi 

zasáhl hluboký hospodářský pokles. Volby v roce 1990 vyhrála koalice tří stran a vláda v čele 

s premiérem Józsefem Antallem předloţila nový reformní plán v roce 1991. Plán ovšem 

neobsahoval ţádné stabilizační opatření a z důvodu nedostatečné restriktivní politiky skončil 

neúspěchem. Mezinárodní měnový fond dále poţadoval sníţení schodků státního rozpočtu, 

ale vláda to nedokázala splnit a pouze omezila financování schodků půjčkami od centrální 

banky. Ta si začala vypůjčovat od bank komerčních, coţ vyústilo ve vytlačení podnikových 

investic. Rovněţ se vláda nesnaţila redukovat růst mezd a nedošlo k citelné devalvaci forintu, 

coţ vedlo k vyšším mzdovým nákladům, neţ v Polsku a ČSR a ztrátě konkurenceschopnosti 

maďarského zboţí. V roce 1994 proběhly nové volby a země se nacházela v hospodářsky 

špatném stavu. Deficit veřejných rozpočtů dosahoval aţ 9 % HDP, splácení úroků státního 

dluhu vyvolávalo další deficity veřejných rozpočtů, hodnota importu převyšovala hodnotu 

exportu aţ o 25 % a zahraniční investice klesaly. Vrcholila také celková nerovnováha 

ekonomiky, mírný růst HDP byl spojen s vysokou inflací a nezaměstnaností (Holman, 2000; 

Tomšík, 1999).  

4.2.2. Bokrosův balík 

V roce 1995 vyhráli v Maďarsku volby sociální demokraté. Od této doby se strategie 

transformace měnila na šokovou terapii, kdy ministr financí Lájos Bokros představil balíček 

stabilizačních opatření (Holman, 2000). Makroekonomická stabilizace se skládala ze čtyř 

hlavních opatření. Po 9 % devalvaci domácí měny, která dosáhla za celý rok 25 %, 

následovalo zavedení řízeného pevného kurzového reţimu s předem ohlašovanými 

devalvacemi na základě pohybu reálného kurzu (crawling peg). Zmírnit obchodní schodky a 

zajistit příjem do státního rozpočtu měla dovozní přiráţka na neinvestiční statky ve výši 8 %. 

Dále vláda učinila dohodu s odbory o sníţení reálných mezd, které mělo mimo jiné obnovit 

mezinárodní konkurenceschopnost a provedla reformu veřejných financí ve formě zrušení 

nároku na rodinné přídavky a zavedení poplatků za vzdělání třetího stupně. Tyto opatření, i 

přes prvotní problémy s přijetím, dopomohly k nastolení finanční rovnováhy a k zotavování 

země z recese. Byla obnovena důvěra země v mezinárodních finančních a investičních 

kruzích. Koncem roku 1995 bylo Maďarsko první zemí bývalého komunistického bloku, která 

přistoupila k prodeji velkého objemu veřejných statků a přitáhla přímé zahraniční investice ve 

výši 4,5 mld. USD. Bylo moţno se opřít o důkladně restrukturalizovanou ekonomiku, 
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propojenou se světovými trhy a země nastartovala dráhu rychlého a udrţitelného rozvoje 

v roce 1997 (Bokros, 2001).  

Ve stejném roce rostla průmyslová výroba, investiční aktivity, reálné mzdy a reálné 

příjmy domácností, stejně tak tempo exportu zůstávalo vysoké a očekával se pozitivní vývoj 

obchodní bilance. Monetární politika se zaměřovala na řízení měnového kurzu pomocí reţimu 

crawling peg z důvodu udrţení stabilní reálné hodnoty forintu. Celková míra devalvace v roce 

1997 se pohybovala okolo 19 % a v roce 1998 uţ jen 11 %. V roce 1998 zůstává stále ještě 

slabá domácí poptávka, coţ bylo nejspíše důsledek silného poklesu reálných příjmů (Tomšík, 

1999). 

4.2.3. Proces privatizace v Maďarsku 

Proces privatizace v Maďarsku započal okolo roku 1987 tzv. spontánní cestou, která byla 

charakteristická svým nekontrolovatelným procesem. Vydaný zákon umoţňoval zakládání 

akciových společností státními podniky, které pak odkupovaly všechny akcie zaplacené 

podnikovými aktivy. Byly také vytvořeny nové společnosti vlastněné státními podniky. Tento 

proces nebyl dostatečně regulován aţ do vzniku privatizační agentury. Agentura pro státní 

majetek poté zavedla 2 aktivní programy, které měly zlepšit restrukturalizaci ekonomiky, 

zrychlit privatizaci a zajistit příchod nových investorů do země. Program malé privatizace 

existoval od roku 1990 a zahrnoval, stejně jako v ČR, většinou malé firmy v maloobchodě, 

pohostinství a sluţbách. Hojně se vyuţívala metoda aukce. Tento způsob byl úspěšný a bylo 

prodáno 75 % majetku. Ovšem problém se nacházel v příliš nízké ceně prodávaného státního 

majetku a následně zavedeným vysokým vyvolávacím cenám, které způsobovaly nezájem ze 

strany kupujících. Avšak proces malé privatizace proběhl rychle a úspěšně. V zemi byly uţity 

standardní metody privatizace, coţ přineslo příjem do státního rozpočtu. Dále byly prováděny 

privatizace ve vlastní reţii, kdy daná poradenská firma proces řídila a byla za to odpovědná. 

Kupónová privatizace zde byla odmítána. Maďarsko celkově umoţňovalo začlenění 

zahraničních investorů do privatizačního procesu. Ale přes problémy v roce 1995, kdy byla 

země nucena zprivatizovat bankovní sektor i některá další důleţitá odvětví a zvýšil se podíl 

zahraničních investorů, si Maďarsko ponechalo většinový podíl v některých důleţitých 

podnicích (Míchal, 2006).  

Podle Holmana (2000) byla privatizace orientovaná na zahraniční investory pomalá, ale 

přinášela peníze do státního rozpočtu a investice do podniků. Restrukturalizace podniků byla 

tedy závislá na zahraničních investorech mnohem více neţ v ČR a Polsku.  
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Celkové příjmy z privatizace do státního rozpočtu do roku 1995 dosáhly 7 427 mil. USD, 

z toho 4 773 mil. USD ze zahraničních zdrojů. Zahraniční vlastníci v roce 1997 ovládali aţ 

35,3 % majetku společností. V Maďarsku existovalo vysoké procento soukromého vlastnictví 

uţ na počátku transformačního procesu a v roce 1995 pak podíl státního majetku dosahoval 

jen 36,4 % (Míchal, 2006). 

4.3.    Komparace hospodářského vývoje srovnávaných zemí 

Tato podkapitola bude věnována porovnání ekonomické situace České republiky, 

Maďarska a Polska určitými makroekonomickými ukazateli, jako je vývoj hrubého domácího 

produktu, nezaměstnanosti, inflace a vnější ekonomická rovnováha.  

Pro úplnost je třeba celkově krátce srovnat počátek transformace srovnávaných zemí. 

V Československu, stejně jako v Polsku, byly proti komunistickému reţimu vedeny revoluce 

a tyto země poté uplatnily strategii šokové terapie. Polsko přijalo vládní program v roce 1989 

a Československo Scénář ekonomické reformy v roce 1990, čímţ prakticky celý proces 

transformace započal. Jiná situace byla v Maďarsku, kde se pokoušelo zavádět trţní reformy 

uţ od 60. let 20. století. Postupně od roku 1988 se komunisté přeměnili v sociální demokraty a 

poté země volila umírněnější tempo reforem (Holman, 2000). 

4.3.1. Vývoj hrubého domácího produktu srovnávaných zemí 

Všechny z porovnávaných ekonomik na začátku transformace prošly obdobím výrazného 

poklesu HDP. Československo se během systémových změn potýkalo s nízkou růstovou 

výkonností. Po transformační recesi v letech 1990 aţ 1992 přišel krátkodobý hospodářský 

růst, který byl přerušen druhou recesí, která začala ve druhé polovině roku 1997 a trvala aţ do 

poloviny roku 1999. Vyšší růstové dynamiky bylo dosaţeno aţ v letech 2000 a 2001, kdy 

nastala změna v hospodářské politice, tedy uvolnění fiskální a monetární politiky, coţ 

přispělo k růstu domácí poptávky a pokroku v realizaci strukturálních reforem. Lepší 

výsledky růstové výkonnosti jsou patrné zejména v Polsku, kde průmyslová výroba vzrostla 

v roce 2000 o 29,7 % oproti roku 1989 a v Maďarsku o 34,5 %. Česká republika a Slovensko 

se dostaly pouze na úroveň 80 % roku 1989 (Spěváček a kol., 2002). Z tabulky 4.1 lze 

vypozorovat transformační pokles ve všech sledovaných zemích, ale i jiţ zmiňovanou recesi 

v ČR na konci 90. let. V Maďarsku byly niţší tempa růstu po delší dobu především z důvodu 

uplatňování gradualistické transformační strategie a makroekonomických nerovnováh 

(Tomšík, 1999). Polsko od roku 1992 do roku 1999 dosahuje dlouhodobého vysokého tempa 

růstu reálného HDP, průměrně okolo 5 %.  
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Tabulka 4.1: Vývoj meziročního reálného HDP v letech 1999–1999 (v %) 

Rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR -11,5 -3,3 0,6 2,7 6,2 4,5 -0,9 -0,2 1,7 

Maďarsko -11,9 -3,1 -0,6 2,9 1,5 0,2 3,1 4,1 3,2 

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

Slovensko -14,6 -6,4 -3,7 6,2 5,8 6,9 4,4 4,4 0,0 

Zdroj: Kunešová, Cihelková a kol., (2006); Eurostat, (2014). 

Úspěchem Polska bylo trvale několik let vysoké tempo růstu reálného HDP, v roce 1995 

a 1997 byl nárůst okolo 7 %, coţ bylo nejvíce ze všech srovnávaných zemí. Dopomohly 

k tomu vysoké přírůstky průmyslové výroby, meziroční růst produktivity práce ve výši aţ  

10 %, náhlý rozmach investic především ze zahraničí, růst domácí poptávky a spotřeby 

domácností, coţ souviselo s aţ 6% růstem meziročních reálných příjmů domácností  

(Tomšík, 1999).  

Liberalizace, restriktivní hospodářská politika, pokles vývozu v důsledku ztráty 

východních trhů, deformovaná struktura ekonomiky a rychlý růst cen dováţených surovin. 

Všechny tyto faktory způsobily výrazný pokles HDP, který za prvních deset let od roku 1989 

překonalo pouze Polsko a Slovensko, jak je znázorněno v grafu 4.1. Polská ekonomika 

překročila objem HDP z roku 1989 uţ v roce 1996 a Slovensko v roce 1999, dále Maďarsko 

v roce 2000 a poslední ČR v roce 2001. Přizpůsobení jednotlivých subjektů změně na trţní 

systém hospodářství bylo obtíţnější, neţ jaké byly původní odhady a předpovědi. V zemích 

Visegrádské skupiny byl kumulovaný pokles HDP v letech 1990 aţ 1993 kolem 20 % 

(Kunešová, Cihelková a kol., 2006). Ovšem Česká republika v roce 2000 dosahovala podle 

parity kupní síly 14 285 USD na obyvatele v běţných cenách, Maďarsko 12 435 USD, 

Slovensko 11 643 USD a Polsko, i přes relativně vysoké tempo růstu HDP 9 588 USD na 

obyvatele (Slaný, 2003). 
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Graf 4.1: Kumulovaná změna HDP v letech 1989–1999 (index 1989 = 100 %) 

Zdroj: UNECE (2000), vlastní zpracování. 

4.3.2. Vývoj nezaměstnanosti ve srovnávaných zemích 

S poklesem HDP během transformačního období souvisí i změny na trhu práce. CPE 

vykazovala do zahájení reforem prakticky nulovou míru nezaměstnanosti. Systém plánování 

přiděloval pracovní místa i osobám, které by v podmínkách trţní ekonomiky, nemohly být 

zaměstnány. Z toho vyplývá, ţe socialistické ekonomiky byly charakteristické 

přezaměstnaností. Strukturální změny po zahájení transformace vyţadovaly hromadný přesun 

pracovní síly mezi jednotlivými sektory národního hospodářství. Rychlý útlum činností, jako 

například těţký průmysl, zbrojní výroba a zemědělství, nebyl doprovázen stejně rychlým 

otevíráním jiné produkce výrobků a sluţeb. Stejně tak liberalizace zahraničního obchodu a 

růst zahraniční konkurence podpořily negativní změny na trhu práce (Kunešová, Cihelková a 

kol., 2006).  

Vývoj nezaměstnanosti se ve srovnávaných zemích lišil. V ČR byl pokles zaměstnanosti 

v počátečním období transformace ze sledovaných zemí nejniţší. Dále se míra 

nezaměstnanosti drţela relativně nízko aţ do roku 1997, kdy začala v ČR další recese do roku 

1999. Nezaměstnanost se vyvíjela odlišně v české a slovenské části společného státu a stala se 

také zdrojem rozporů mezi politiky. Za pozitivní faktory nízké nezaměstnanosti se řadila 

vysoká kvalifikační struktura pracovní síly, aktivní vládní politika na trhu práce, relativně 
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malé procento pracujících v zemědělství a nedostatečně rozvinutý sektor sluţeb, který mohl 

pohltit značnou část pracovní síly. Hovořilo se ovšem také o nedostatečné restrukturalizaci 

ekonomiky (Spěváček a kol., 2002; Ţídek, 2006). Slovensko bylo postiţeno vysokou 

nezaměstnaností po dlouhou dobu díky vyššímu podílu těţkého průmyslu a větší závislostí 

průmyslu na rozpadajícím se trhu RVHP. Polsko také zaţívalo vysokou míru 

nezaměstnanosti, ačkoliv od roku 1994 vykazovalo vysoký přírůstek HDP. Míra 

nezaměstnanosti v Maďarsku byla navzdory úsporným opatřením poměrně stabilní a lehce 

klesala (Tomšík, 1999; Holman, 2000).  

Tabulka 4.2: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v letech 1990–1999 (v %) 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 0,7 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 7,5 9,4 

Maďarsko 1,7 7,4 12,3 12,1 10,9 10,4 10,5 10,4 9,1 9,6 

Polsko 6,5 12,2 14,3 16,4 16,0 14,9 13,2 10,3 10,4 13,1 

Slovensko 1,6 11,8 10,4 14,4 14,8 13,1 12,8 12,5 15,6 19,2 

Zdroj: Spěváček a kol., (2002). 

4.3.3. Vývoj inflace ve srovnávaných zemích 

V období CPE nebyla inflace předmětem obav. Po provedené liberalizaci cen a 

zahraničního obchodu došlo k prudkému zvýšení cenové hladiny. V ČR byla zvolena silná 

restriktivní politika, která stabilizovala cenový růst. Z důvodu měnové odluky se Slovenskem 

a zavedení nové daňové soustavy došlo v prvních měsících roku 1993 k dalšímu růstu 

spotřebitelských cen. V roce 1997 se centrální banka rozhodla přejít na systém cílování 

inflace a započal proces sniţování míry inflace, coţ se projevilo v roce 1999, jak si lze 

všimnout v tabulce 4.3 (Slaný, 2003). Maďarsko se potýkalo dlouhou dobu s vyšší inflací. 

Zvýšené tempo inflace bylo zapříčiněno především jiţ zmiňovanou devalvací forintu a 

zavedením dovozní přiráţky. Další zvýšení tempa růstu inflace, navzdory slabému růstu HDP, 

v roce 1995 vyvolalo pokles reálných příjmů obyvatelstva aţ o 12 %. Inflace zůstala 

problémem, se kterým si neporadil ani stabilizační program vlády z roku 1995, i kdyţ vláda 

posunula některá opatření na roky 1997 a 1998. Bojem proti inflaci bylo dosaţení konsensu o 

mzdovém vývoji a určité zpomalení míry devalvace měny. Počátkem nového tisíciletí se 

inflace sníţila a stabilizovala (Tomšík, 1999). Zdrojem hyperinflace v Polsku byl měnový 

převis uţ od roku 1988. Původně vláda zamýšlela sníţit mzdy o 6 %, ale nakonec došlo 

k nárůstu aţ o 13 %, zvýšila se kupní síla, zatímco nabídka byla nedostatečná. To vedlo 

k posílení poptávkové inflace, tempo růstu inflace se zvyšovalo a nedostatek zboţí a sluţeb 
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v ekonomice se prohluboval. Dalším silným impulsem k hyperinflaci byl rychle se zhoršující 

stav státního rozpočtu a mnohá špatná rozhodnutí vlády motivována politickým 

přesvědčením. Lze se setkat s názory, ţe hyperinflace v Polsku byla do značné míry záměrně 

vyvolána, protoţe po prudkém růstu cen v srpnu roku 1989 by se ještě v září podařilo vzestup 

cen udrţet pod kontrolou. Mohlo to například způsobit přesvědčení, ţe problémy spojené 

s hyperinflací by podpořily připravenost obyvatel nést náklady šokové terapie a následné 

stabilizace (Kolodko, 1991). 

Česká republika si restriktivní hospodářskou politikou dokázala udrţet relativně nízkou 

inflaci, Dále prostřednictvím prosazení umírněných mzdových poţadavků a volbou fixního 

měnového kurzu, kdy nominální kurz byl udrţován pomocí devizových intervencí 

prováděných centrální bankou, coţ stabilizovalo inflaci, zatímco Polsko a Maďarsko fixní 

kurz neudrţely a své měny podle probíhající inflace devalvovaly, čímţ se země dostaly do 

devalvačně – inflační spirály, která udrţela vysokou inflaci po dlouhou dobu (Holman, 2000). 

Tabulka 4.3: Vývoj meziročního růstu spotřebitelských cen v letech 1990–1999 (v %) 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 9,9 56,7 11,1 20,8 10,0 9,1 8,9 8,4 10,6 2,1 

Maďarsko 28,9 35,0 23,0 22,6 19,1 28,5 23,6 18,4 14,2 10,1 

Polsko 585,8 70,3 45,3 36,9 33,2 28,1 19,8 15,1 11,7 7,4 

Slovensko 10,4 61,2 10,2 23,1 13,4 10,0 6,1 6,1 6,7 10,5 

Zdroj: Spěváček a kol., (2002). 

4.3.4. Vývoj vnější ekonomické rovnováhy srovnávaných zemí 

Nejlépe vystihující ukazatel vnější ekonomické rovnováhy se pravděpodobně jeví saldo 

běţného účtu platební bilance. Odráţí saldo zahraničního obchodu, bilanci sluţeb, výnosů a 

jednostranných převodů. Záporné saldo BÚ udává, ţe domácí úspory nestačily pokrýt domácí 

investice a tento rozdíl musel být financován ze zahraničních zdrojů. Vnější ekonomická 

rovnováha se stala problémem všech transformujících se ekonomik, došlo k liberalizaci i 

celkové otevřenosti ekonomik a vývoz byl vystaven mezinárodní konkurenci. Vnější 

nerovnováha rostla především v obdobích hospodářského růstu, kdy byla oţivena domácí 

poptávka (Spěváček a kol., 2002).  

V ČR se v roce 1993 platební bilance zlepšila díky silnému přílivu zahraničního kapitálu. 

Ovšem v roce 1996 deficit běţného účtu dosáhl nejvyšší hodnoty 121,5 mld. Kč. Nepříznivý 

vývoj pokračoval i v roce 1997, kdy vláda musela reagovat omezením růstu mezd a výdajů 

veřejného rozpočtu. Česká republika zaznamenala velké schodky obchodní bilance ve druhé 



46 

 

polovině 90. let, ty ale nebyly spojeny jen s růstem investic, ale i s poklesem míry domácích 

úspor, coţ souviselo s růstem reálných mezd a růstem míry spotřeby, čemuţ dopomohl rychlý 

hospodářský růst a nízká nezaměstnanost. Finanční účet ale končil se značnými přebytky, 

takţe platební bilance velké schodky nevykazovala, protoţe vysoká míra investic nebyla kryta 

domácími úsporami, ale dovozem zahraničního kapitálu a zboţí (Tomšík, 1999; Holman, 

2000). Pozitivně lze také hodnotit Maďarsko, kde došlo ke změně ve vývoji obchodní bilance. 

Deficit, který dosáhl maxima v roce 1994, se podařilo sníţit a stabilizovat o rok později. 

Země byla významným příjemcem přímých zahraničních investic, coţ v roce 1995 

představovalo kolem 10 % HDP. Dále po úsporných opatřeních se podařilo obnovit důvěru 

zahraničních investorů a ti pak byli lákání rozsáhlou privatizační kampaní a závazkem s MMF 

o pokračování makroekonomické stabilizace. Polsko mezi lety 1994 aţ 1997 dosahovalo 

vysokého tempa růstu reálného HDP, coţ se odráţelo i ve vysokém tempu růstu vývozu a 

dovozu. Průmyslová produkce rostla a země disponovala vůči ČR a Maďarsku levnou 

pracovní sílou. Exportní výkonnost byla závislá především na cenové konkurenční schopnosti 

polských výrobků (Tomšík, 1999).  

 Tabulka 4.4: Vývoj salda BÚ platební bilance v letech 1993–2000 (% HDP) 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ČR 1,3 -1,9 -2,6 -7,1 -6,7 -2,2 -2,7 -5,3 

Maďarsko -10,0 -10,9 -3,4 -3,9 -4,4 -7,2 -7,8 -8,7 

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

Slovensko -4,3 4,7 2,7 -9,4 -6,8 -9,0 -4,7 -3,4 

Zdroj: Kunešová, Cihelková a kol., (2006). 

Lze také zohlednit zahraniční zadluţení jednotlivých států. Jak je patrné v tabulce 4.5, 

v roce 1993 ještě existovaly velké rozdíly v zadluţenosti mezi Polskem a Maďarskem a mezi 

ČR a Slovenskem, ale v roce 1997 rozdíly nebyly jiţ tak velké. V Polsku a Maďarsku se 

dařilo zahraniční dluh postupně sniţovat, ale v ČR a na Slovensku tomu bylo naopak 

z důvodu přílivu zahraničních půjček aţ po obnovení hospodářského růstu (Holman, 2000). 

Tabulka 4.5: Hrubý zahraniční dluh v letech 1993–1997 (v mld. USD) 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 

ČR 9,6 12,2 17,2 21,2 21,3 

Maďarsko 24,6 24,5 21,7 27,6 22,8 

Polsko 47,2 42,2 43,9 40,6 38,0 

Slovensko 3,7 4,3 5,8 7,8 10,0 

Zdroj: Holman (2000).  
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4.3.5. Vnímání změny systému provedené v roce 1989  

Při rozboru ekonomické transformace v této práci je vhodné zmínit postavení občanů 

k této problematice téměř 25 let po pádu komunistického reţimu. V roce 2014 byl v ČR, 

Polsku, Maďarku a na Slovensku realizován průzkum názorů veřejnosti, jak občané hodnotí 

změnu systému, k níţ došlo v roce 1989, zda se vyplatila a přinesla více uţitku, nebo ztrát.  

Průzkum prováděl The Central European Opinion Research Group na 4 159 dotázaných 

lidech. Výsledky znázorněné v tabulce 4.6 ukazují, ţe ve všech čtyřech zemích se veřejnost 

kloní k názoru, ţe se změna systému vyplatila, avšak mezi zeměmi existují rozdíly. Například 

v Polsku se 71 % občanů přiklání k názoru, ţe se změna vyplatila. Naproti tomu v Maďarsku 

je to jen 48 % a 37 % občanů si myslí, ţe se změna systému z nějakého důvodu nevyplatila, 

coţ je nejvyšší procento z porovnávaných zemí (CVVM, 2014).    

Tabulka 4.6: Hodnocení změny systému provedené v roce 1989 (v %) 

Země ČR Maďarsko Polsko Slovensko 

rozhodně se vyplatila 25 12 39 19 

spíše se vyplatila 38 36 32 37 

spíše se nevyplatila 19 24 9 23 

rozhodně se nevyplatila 10 13 3 10 

Neví 8 15 17 11 

Zdroj: (CVVM, 2014). 

V tabulce 4.7 jsou vyobrazeny výsledky odpovědí na otázku, zda změny po roce 1989 

přinesly lidem uţitek, nebo pro ně znamenaly ztrátu. Lze vypozorovat, ţe opět obyvatelé 

Polska hodnotí změny nejvíce pozitivně. V Maďarsku a na Slovensku byl zaznamenán celkem 

shodný počet těch, kteří také hodnotí změnu jako uţitečnou, ale v Maďarku zastávalo 42 % 

populace názor, ţe změny vedly ke škodám, coţ bylo nejvíce ze sledovaných zemí. V ČR se 

většina obyvatel přiklání k názoru, ţe se jim změna vyplatila a přinesla více uţitku, neţ škod. 

Tabulka 4.7: Hodnocení přínosu změny systému po roce 1989 (v %) 

Země ČR Maďarsko Polsko Slovensko 

pouze uţitek 3 3 3 1 

více uţitku neţ ztrát 34 24 42 26 

stejně uţitku jako ztrát 30 20 27 33 

více ztrát neţ uţitku 25 31 13 28 

pouze ztráty 4 11 2 7 

Neví 4 11 13 5 

Zdroj: (CVVM, 2014). 
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5. Závěr 

Po zhroucení totalitního reţimu se země, včetně Československa, vydávaly na cestu do 

neznáma. Centrálně plánovaná ekonomika nezajišťovala perspektivní ekonomický i 

společenský vývoj a bylo ji potřeba transformovat. Nikdo s jistotou nevěděl a nemohl tvrdit, 

jaký tento proces přinese uţitek a úspěch. Byly naplánované jisté strategie a kroky, jakým 

směrem se ubírat, ale přeměna celé ekonomiky nebyl lehký úkol, který trval prakticky celá 

devadesátá léta dvacátého století.  

Na počátku třetí kapitoly jsou uvedeny kladné a záporné stránky centrálně plánované 

ekonomiky a lze vidět, ţe negativa výrazně převyšují pozitiva. Dobrá poloha státu ve středu 

Evropy, kdy Československo mělo původně tvořit pomyslný most mezi kapitalistickým a 

socialistickým světem, i relativně nízká chudoba obyvatel ovšem nevyvaţuje porušování 

osobní svobody, celkovou uzavřenost země, existenci nulového soukromého vlastnictví a 

ideologicky zaměřené vedení v centru. Po 40 let trvající komunistickou éru se objevovaly 

v různé míře snahy o reformy systému, ale ty se nepodařilo naplnit. Aţ ke konci 80. let začala 

sílit nespokojenost lidí a revoluce vedené proti systému nastartovaly počátek transformace. 

Jednotlivá transformační období jsou dále v kapitole postupně analyzována. Byla provedena 

liberalizace cen i zahraničního obchodu, čímţ byl postaven základ konkurenčního prostředí a 

určité kroky vlád a restrikce vedly ke stabilizaci. Při přihlédnutí k teorii lze tvrdit, ţe 

transformace v tuzemsku měla podobu spíše šokové terapie, neţ gradualismu.  

V další části kapitoly se nachází rozbor rozdělení Československa. Slovensko v historii 

prodělalo odlišný vývoj neţ česká část a jiţ po roce 1989 sílily snahy o odtrţení státu 

především na Slovensku. Nahromaděné problémy, dva národy v jedné zemi a odlišné vize 

jednotlivých vlád zapříčinily rozdělení federace a vznik dvou nových států. Tato skutečnost 

s sebou přinesla spoustu úsilí, nákladů a ekonomicky se projevila jak na Slovensku, tak i 

v České republice. Ačkoliv se dělení republiky odehrávalo uprostřed transformačního procesu 

a mnohá veřejnost v tomto kroku spatřila chybu, mohlo Slovensko uplatnit své vlastní 

iniciativy.  

Poslední část třetí kapitoly vyplňuje proces privatizace, coţ byl rovněţ nezbytný krok 

k přeorientování na trţní systém hospodářství. Dělila se na restituci, malou a velkou 

privatizaci a kupónovou privatizaci, kterou dále vystihují uvedené výhody a nevýhody. Celý 

proces privatizace byl jiţ ukončen, ale některé části mohou ještě pokračovat do současnosti. 

Privatizace byla potřebná, ale dodnes ji provází kritika, ať uţ pro svůj velký rozměr, řadu 

podvodů, ilegálních aktivit spojených s privatizačními fondy, nebo pro tunelování.  
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Poslední čtvrtá kapitola se zabývá transformací Polska a Maďarska. Popis situace před 

samotnou transformací nasvědčuje tomu, ţe obě země byly s reformami dále neţ 

Československo. Počátkem 80. let vzniklo v Polsku hnutí Solidarita. Tou dobou se jiţ naplno 

projevovala snaha o reformy a v Maďarsku uţ od 60. let bylo například povoleno v menší 

míře soukromé podnikání. Tyto země měly při začátku transformace zkušenosti s prvky 

trţního systému oproti Československu, ovšem trpěly ve větší míře makroekonomickými 

nerovnováhami. Balcerowiczův plán v Polsku, stejně jako Scénář ekonomické reformy v 

Československu uplatnil šokovou terapii, ale Maďarsko přistoupilo ke gradualismu a aţ 

později Bokrosův plán znamenal obrat ve strategii transformace.  

Ve druhé části čtvrté kapitoly je samotné porovnání hospodářského vývoje všech 

srovnávaných zemí. První ukazatel je vývoj reálného hrubého domácího produktu, který má 

dostatečnou vypovídající schopnost. Lze konstatovat, ţe transformační pokles, který měl 

mnoho příčin, se nevyhnul ţádné ze srovnávaných ekonomik. Polsko ze všech srovnávaných 

zemí nejdříve překročilo stav z roku 1989 a pokračovalo ve vysokém růstu reálného produktu. 

Co se týče míry nezaměstnanosti, Česká republika vykazovala po celé desetiletí nejniţší 

hodnoty, naopak Polsko a Slovensko se potýkaly po celé období s vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Inflace v centrálně plánované ekonomice prakticky neexistovala. Následná 

liberalizace cen způsobila prudké zvýšení cenové hladiny. Vysokou inflaci se poté v České 

republice podařilo stabilizovat, ale ostatní země nepouţívaly fixní kurz a dostávaly se do 

spirály, kdy musely měnu devalvovat podle inflace, takţe pádivá inflace se udrţela po celé 

období transformace. Vnější ekonomická rovnováha byla problém všech srovnávaných zemí, 

z důvodu liberalizace a náhlému vystavení mezinárodní konkurenci. Saldo běţného účtu 

platební bilance ve všech porovnávaných zemích v průběhu let kolísalo, ačkoliv většina zemí 

měla přebytek finančního účtu zejména v důsledku přílivu přímých zahraničních investic. 

Tomu nejvíce odpovídalo Maďarsko, které disponovalo největším podílem těchto investic 

z uváděných zemí. Při uvedeném průzkumu ohledně vnímání změny systému v roce 1989 lze 

spatřit nejvyšší procento spokojenosti v Polsku, coţ můţe nasvědčovat faktu, ţe komunismus 

se od poválečného období po celou dobu nesetkal s podporou veřejnosti a snaha o změnu 

systému se objevovala jiţ dříve, neţ v ostatních zemích.  

Zhodnocením strategií transformace v této práci je moţno usoudit, ţe Česká republika 

relativně dobře prošla celým tímto procesem, protoţe ze srovnávaných zemí vykazovala 

nejniţší míru nezaměstnanosti, brzy stabilizovala inflaci a dosáhla nejvyšší ekonomické 

úrovně. Ovšem polská ekonomika měla v tomto období vyšší růstovou výkonnost. Kaţdá 

země měla svá specifika a nelze tak vytvořit jasný ţebříček úspěšnosti daných zemí.  



50 

 

Seznam použité literatury 

BELKA, Marek, 2001. Poučení z polské transformace. [online]. Praha: Finance a úvěr.  

[cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/285_004_217_233.pdf 

BOKROS, Lájos, 2001. Rozdílné cesty visegrádských dvojčat k relativní prosperitě. 

(Porovnání procesu transformace v ČR a Maďarsku). [online]. Praha: Finance a úvěr.  

[cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/913_003_206_216.pdf 

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, 2014. CVVM: Hodnocení změny 

systému v roce 1989 v středoevropském srovnání. [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 

[cit. 2014-03-7]. Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7198/f3/pd140318.pdf 

ČERNOCH, Pavel, 2003. Cesta do EU východní rozšíření Evropské unie a Česká republika 

v období 1990 – 2004. Praha: Linde nakladatelství. ISBN 80-86131-40-8. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2012. ČSÚ: Česká republika: hlavní makroekonomické 

ukazatele. [online]. Praha: ČSÚ. [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2013. ČSÚ: Česká republika od roku 1989 v číslech. 

[online]. Praha: ČSÚ. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989 

EUROSTAT, 2014. Eurostat: GDP and main components. [online]. Eurostat.       

[cit. 2014-03-7]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

GERŠLOVÁ, Jana a Milan SEKANINA, 2002. Teze k přednáškám z předmětu Dějiny 

národního hospodářství. Ostrava: VŠB-TUO Ekonomická fakulta. ISBN 80-248-0203-1. 

HALAMSKA, Maria, 1996. Proces privatizace v Polsku: konflikt nebo konsensus? In 

Původní a noví vlastníci: Strategie nabývání majetku ve střední a východní Evropě. [online]. 

Praha: Francouzský výzkum ve společenských vědách. [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

http://www.cefres.cz/IMG/pdf/halamska_1996_privatizace_polsko.pdf  

HAMPL, Mojmír, 2001. Centrální banka a její měnová politika. In ŢÁK, Milan. Vnitřní a 

vnější podmínky restrukturalizace a hospodářská politika v ČR. Praha: Oeconomia. ISBN 80-

245-0257-7. 

HAMPLOVÁ, Kateřina, 2012. Církevní restituce. Je Česko poslední v Evropě? [online]. 

Praha: euroskop.cz. [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/46/21135/clanek/cirkevni-restituce-je-cesko-posledni-v-evrope/ 

HOLMAN, Robert, 2000. Transformace české ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi 

střední Evropy. Praha: CEP. ISBN 80-902795-6-2.  

HOLMAN, Robert, 2011. Václavu Klausovi: Festschrift k významnému životnímu jubileu. 

Praha: Nakladatelství Fragment. ISBN 978-80-253-1254-4. 

JEŢEK, Tomáš, 2006. Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky. Praha: 

Oeconomica. ISBN 80-246-1069-3. 



51 

 

JONÁŠ, Jan, 2006. Ekonomická svoboda a konkurenční schopnost české ekonomiky. [online].  

[cit. 2013-11-20]. ISSN 180-4496. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/1456/soubory/oddeleni/centrum/papers/wp2006-15.pdf 

JONÁŠ, Jiří, 1997. Ekonomická transformace v České republice, makroekonomický vývoj a 

hospodářská politika. Praha: management Press. ISBN 80-85943-22-0. 

KLAUS, Václav a Vladimír TOMŠÍK, 2007. Makroekonomická fakta české transformace. 

Brno: NC Publishing. ISBN 978-80-903858-1-8.  

KLAUS, Václav, 1992. Demontáž socialismu: Předběžná zpráva, (Cesta k tržní ekonomice 

II). Praha: TOP Agency. ISBN 80-900626-6-0. 

KLAUS, Václav, 2003. 10 let od rozdělení Československa. [online]. MD Dnes.       

[cit. 2014-02-13]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/2384 

KOLODKO, Grzegorz, 1991. Polish Hyperinflation a Stabilization 1989–1990. In Economic 

Journal on Eastern Europe and the Soviet Union. [online]. Warsaw: Research Institute of 

Finance. [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: 

http://www.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/Polish_Hyperinflation.pdf 

KOPEČEK, Lubomír, 2001. Transformace středoevropských komunistických stran – polský a 

maďarský příklad. [online]. Středoevropské politické studie. [cit. 2014-03-01]. Dostupné z: 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=89 

KRZEMINSKI, Adam, 2014. Dědictví komunismu v Polsku. [online]. Praha: Goethe institut. 

[cit. 2014-03-01]. Dostupné z: http://www.goethe.de/ges/pok/prj/usv/svg/cs7568302.htm 

KUNEŠOVÁ, H., CIHELKOVÁ, E. a kol, 2006. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 

Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-455-4. 

LOUŢEK, Marek, 2002. Kupónová privatizace – sborník textů č. 13. Praha: CEP. ISBN 80-

86547-02-7.  

MFČR, 2006. MFČR: Výroční zpráva Fondu národního majetku ČR za rok 2005. [online]. 

Praha: MFČR [cit. 2014-02-18]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/archiv/agenda-byvaleho-

fnm/sprava-majetku/vyrocni-zpravy-fnm/2005/vyrocni-zprava-fondu-narodniho-majetku-c-

14608  

MÍCHAL, Vojtěch, 2006. Srovnání forem privatizace mezi středoevropskými zeměmi. Brno. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra 

ekonomie. 

MLČOCH, Lubomír, 2000. Úvahy o české ekonomické transformaci. Praha: Nakladatelství 

Vyšehrad. ISBN 80-7021-389-2. 

MORVAY, Karol a kol, 2005. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava: 

Ústav Slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied. ISBN 80-7144-143-0. 

MYANT, Martin, 1993. Transforming socialist economies: The case of Poland and 

Czechoslovakia. Aldershot: Edward Elgar Publishing. ISBN 1-85278-786-4. 

 



52 

 

PRŮCHA, Václav, 2000. Česká ekonomika: cesty stoletím. In: Ročenka HN 2000: příloha 

Hospodářských novin. Praha: Economia. ISBN 80-85378-48-5. 

RYCHLÍK, Jan, 2012. Rozdělení Česko-Slovenska. Praha: Nakladatelství Vyšehrad. ISBN 

978-80-7429-296-5. 

SLANÝ, A. a kol., 2003. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. 

Beck. ISBN 80-7179-738-3. 

SOJKA, Milan, 2000. Deset let po česku: transformace, nerovnost a integrace. In MLČOCH, 

L., P. MACHONIN a M. SOJKA. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po 

roce 1989. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-01192-2. 

SPĚVÁČEK, Vojtěch a kol., 2002. Transformace České ekonomiky: politické, ekonomické a 

sociální aspekty. Praha: Linde nakladatelství. ISBN 80-86131-32-7. 

ŠULC, Zdislav, 1998. Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České 

republice) 1945–1995. Brno: Doplněk. ISBN 80-7239-005-8. 

ŠVEJNAR, Jan a kol, 1997. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a 

východní Evropě. Praha: Academia. ISBN 80-200-0568-4. 

TICHÁ, Michaela, 2013. Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského 

vývoje. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3071-1. 

TOMŠÍK, Vladimír, 1999. Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní 

Evropy (II. část). Praha: VŠE Fakulta národohospodářská. ISBN 80-7079-910-2. 

UNECE [United Nations Economic Commission of Europe], 2000. Economic Survey of 

Europe, 2000 No. 1. [online]. Geneva: UNECE. [cit. 2014-03-7]. Dostupné z: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ead/pub/001/001_5.pdf 

VEJVODOVÁ, Alţběta, 2011. ČT24: Kupónová privatizace: Experiment, který měl udělat 

z každého Čecha akcionáře. [online]. Praha: ČT24 [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/138065-kuponova-privatizace-experiment-

ktery-mel-udelat-z-kazdeho-cecha-akcionare/ 

ŢÍDEK, Libor, 2006. Transformace české ekonomiky 1989 – 2004. Praha: C. H. Beck.   

ISBN 80-7179-922-X.  

  



53 

 

Seznam zkratek 

a. s.  akciová společnost 

BÚ  běţný účet 

CPE  Centrálně plánovaná ekonomika 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČSFR  Česká a Slovenská Federativní Republika 

ČSR  Československá republika 

ČSSR  Československá socialistická republika 

EU   Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HZDS  Hnutie za demokratické Slovensko 

Kč  Koruna česká 

Kčs  Koruna československá 

mil.  milion 

mld.   miliarda 

MMF   Mezinárodní měnový fond 

NATO  Severoatlantická aliance 

ODS  Občanská demokratická strana 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SR  Slovenská republika 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

tis.  tisíc 

USD  Americký dolar 

 

  



54 

 

Seznam tabulek a grafů 

Tabulka 3.1: Teritoriální struktura zahraničního obchodu v letech 1948–1989 (v %) 19 

Tabulka 3.2: Makroekonomický vývoj v ČR a SR v letech 1989–1996 (v %)  27 

Tabulka 3.3: Vývoj vybraných ukazatelů v ČR v letech 1995–2001  30 

Tabulka 3.4: Stav realizace privatizačních projektů  32 

Tabulka 4.1: Vývoj meziročního reálného HDP v letech 1991–1999 (v %) 42 

Tabulka 4.2: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v letech 1990–1999 (v %)  44 

Tabulka 4.3: Vývoj meziročního růstu spotřebitelských cen v letech 1990–1999 (v %)  45 

Tabulka 4.4: Vývoj salda BÚ platební bilance v letech 1993–2000 (% HDP)  46 

Tabulka 4.5: Hrubý zahraniční dluh v letech 1993–1997 (v mld. USD)  46 

Tabulka 4.6: Hodnocení změny systému provedené v roce 1989 (v %)  47 

Tabulka 4.7: Hodnocení přínosu změny systému po roce 1989 (v %)  47 

Graf 4.1: Kumulovaná změna HDP v letech 1989–1999 (index 1989 = 100 %) 43 

  



55 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 


