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I. Terminologie, metodika, informace 
 
 

1. Náklady práce 
 

1. Náklady práce lze z národohospodářského pohledu charakterizovat jako souhrn 
nákladů, které jsou v jednotlivých státech spojeny s fungováním faktoru práce (lidského 
kapitálu), tj. všech pracovníků, kteří jsou v národní ekonomice zaměstnáni.1 

Operacionistické pojetí nákladů práce, které je obvykle používáno při 
komparativních analýzách jejich úrovně a pohybu, je definováno jako souhrn nákladů, 
které zaměstnavatelé vynakládají na zaměstnance v souvislosti s výkonem práce 
(pracovním poměrem). 

Rozdíl teoretického a operacionistického pojetí je vynucován především dostupností 
statistických údajů. Zatímco náklady vynakládané zaměstnavateli na zaměstnance jsou 
operativně a v přijatelné kvalitě sledovány jak za souhrny národních ekonomik, tak za jejich 
ekonomické, popř. sociální průřezy, je zjišťování nákladů práce OSVČ značně obtížné 
v rámci národních ekonomik a solidní mezinárodní srovnání je dosud prakticky 
nerealizovatelné; smíšený důchod jako kategorie pracovních nákladů OSVČ je 
charakteristikou národních účtů a zjišťuje se na podkladě řady odhadů a dopočtů v současné 
době soustavně zpřesňovaných;2 mezinárodní komparabilní statistické informace jsou 
nedostupné. 
  
1.1 Obsahově jsou náklady práce zaměstnanců vymezovány několika způsoby: 

 
1.1.1 Eurostat a národní statistické orgány členských států vycházejí z koncepce 

„úplných nákladů práce“, které zahrnují (podle definice ČSÚ): 
a)  přímé, mzdové náklady práce obsahující hrubé mzdy a platy za odpracovaný čas (za 

vykonanou práci) a náhrady mezd za placený neodpracovaný čas, 
b)  nepřímé, nemzdové náklady práce, které tvoří:  

-  sociální náklady a výdaje, především zákonné příspěvky na sociální a zdravotní 
pojištění (zabezpečení), placené zaměstnavateli za (na) zaměstnance (ať již jako platby 
povinné, plynoucí z národních zákonných úprav nebo plynoucí z dohod mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo jednostranného rozhodnutí zaměstnavatele), 

-  sociální požitky (např. příspěvky na stravování, příspěvky na bydlení apod.) plynoucí 
ze zákonných úprav, dohod nebo jednostranných rozhodnutí zaměstnavatele, 

-  personální náklady (např. náklady na školení zaměstnanců, na pracovní oděvy apod.), 
-  daně placené zaměstnavateli a vázané na zaměstnance a přijaté dotace (subvence) na 

pracovní sílu snižující náklady práce.3 
  

Statistické informace o úplných nákladech práce zahrnují údaje v oficiální (legální, 
deklarované) části národní ekonomiky.  

 

                                                 
1 Jde o souhrn OSVČ (tj. zaměstnavatelů pracujících pro vlastní podnik, osob pracujících na vlastní účet, 
pomáhajících rodinných příslušníků) a zaměstnanců.  
2 Z přehledu postupů zjišťování nákladů práce plyne, že komplexní pojetí nákladů práce jako prvotních 
pracovních důchodů pracovníků (náhrad zaměstnancům a smíšený hrubý důchod) sleduje jen ČSÚ; ostatní 
instituce sledují různě definované náklady práce zaměstnanců (podrobněji viz pramen [2]). 
3 Podrobnější členění a další souvislosti úplných nákladů práce v metodice ČSÚ a v metodice Eurostatu viz 
pramen [2]. 
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1.1.2 Systémy národních účtů ve státech EU sledují tzv. náhrady zaměstnancům, 
které se blíží úplným nákladům práce (neobsahují některé položky nepřímých nákladů např. 
personální náklady a daně a dotace). ČSÚ definuje (v roce 2005) náhrady zaměstnancům pro 
ČR takto: 

„Náhrady zaměstnancům - v hotovosti i naturálním plnění zahrnují mzdy a platy a 
sociální příspěvky placené zaměstnavateli: 
-  mzdy a platy, tzn. důchody za práce konané podle pracovně právních a jiných zvláštních 

předpisů. Obsahují mzdy a platy za vykonanou práci pro zaměstnavatele, platy společníků 
firmy nebo členů družstev, dále platy a uniformy vojáků z povolání, kapesné a stravné 
vojáků prezenční služby; zahrnují se i příspěvky věnované zaměstnancům na dopravu do 
práce a z práce, na stravování, na jejich kulturní nebo sportovní vyžití a jiné. Uvádějí se 
před odpočtem daně z příjmů, zákonných (povinných) příspěvků na sociální a zdravotní 
pojištění, případně jiných srážek; 

-  sociální příspěvky placené zaměstnavateli za jejich zaměstnance na všeobecné sociální a 
zdravotní pojištění (tj. z objemu základních mezd 26 % na sociální pojištění vč. fondu 
nezaměstnanosti a 9 % na zdravotní pojištění), na penzijní a zdravotní připojištění a přímé 
sociální podpory od zaměstnavatelů (nenávratné výpomoci hrazené např. ze sociálního 
fondu)“.4 

Systém sledující náhrady zaměstnancům (NZ) zahrnuje (v pojetí národních účtů) 
celou národní ekonomiku, tj. jak oficiálně deklarovanou, tak i nedeklarovanou část 
ekonomiky. 

 
1.1.3 Některé systémy sledování nákladů práce uvádějí jejich zjednodušené 

obsahové schéma obsahující jen hrubé výdělky (mzdy a platy) a zákonné příspěvky 
placené zaměstnavateli na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Toto obsahové 
pojetí nákladů práce dlouhodobě sleduje OECD v publikaci Taxing Wages [4], kterou 
každoročně publikuje knižně a v posledních letech i elektronicky; systém lze stručně 
charakterizovat jako „zjednodušené náklady práce“ nebo „základní náklady práce“. 

Systém se opírá o metodicky srovnatelné údaje poskytované národními statistickými 
orgány všech členských států OECD; údaje zahrnují oficiální ekonomiku.  

 
1.1.4 Každé z těchto uvedených obsahových pojetí se využívá při mezinárodním 

porovnávání úrovně a pohybu nákladů práce a má v tomto směru své výhody a nevýhody.  
 
1.1.4.1 Koncepce „úplných nákladů práce“ („ÚNP“) podává obsahově nejúplnější 

informace; její problémy jsou spojeny s omezenou možností statistického zjišťování aktuální 
každoroční úrovně všech komponentů (EU organizuje za členské státy statistické zjišťování 
ve čtyřletých periodách a roční údaje jsou v mezidobí přibližně dopočítávány); určité 
problémy existují rovněž v harmonizaci (jednotnosti) obsahu a struktury ÚNP mezi státy.  

 
1.1.4.2 Zúžení systému „náhrad zaměstnancům“ oproti ÚNP co do okruhu 

sledovaných nákladů práce je nevelké; personální a obdobné náklady, které systém 
neobsahuje, se, v převážné části členských států EU pohybuje v řádu nižších jednotkových 
procent ÚNP. Eurostat uvádí údaje každoročně za všechny členské státy. Hlavní problémy 
informací o náhradách mezd zaměstnancům souvisí s postupným metodickým a obsahovým 

                                                 
4 ČSÚ: Statistická ročenka České republiky 2005, Praha 2005. Uvedené obsahové pojetí mezd a platů používané 
v systému národních účtů ČR je širší než vymezení mezd a platů uplatňované ve statistice „práce a mezd“, a to o 
příspěvky zaměstnancům na dopravu, na stravování, na jejich kulturní a sportovní vyžití, popř. další plnění 
obdobného charakteru.  
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zdokonalováním systému národního účetnictví, které se promítá do častých poměrně 
značných revizí údajů. 

 
1.1.4.3 Zásadní předností obou systémů (ÚNP, NZ) je, že uvádějí: 

-  údaje za všechny členské státy EU (a rovněž za kandidátské, resp. bývalé kandidátské 
státy), a to ve vyjádření na měsíční a hodinové měrné (časové) jednotky; údaje představují 
průměrné hodnoty nákladů (náhrad) jednotlivé národní ekonomiky, 

-  průměrné nákladové hodnoty za souhrny členských států EU-15 a EU-25 (obsah viz 
příloha 3). 

Problémy využití systémů ÚNP a NZ pro mezinárodní srovnávání úrovně a pohybu 
nákladů práce a čistých (disponibilních) mezd spočívají především v tom, že neposkytují 
informace o jednotlivých komponentech struktury daňové zátěže placené zaměstnanci 
z hrubých mezd, tj. o daních z příjmů a příspěvcích na sociální a zdravotní pojištění.  

 
1.1.4.4 Systém „základních (zjednodušených) nákladů práce“ („ZNP“) se od 

systému ÚNP (úplných nákladů práce) liší výrazněji než systém NZ (náhrad zaměstnancům). 
Základní náklady práce (ZNP) se od ÚNP a NZ odlišují tím, že obsahují jen údaje o mzdách a 
platech (v pojetí statistiky práce a mezd, viz pozn. 4) a z mimomzdových nákladů jen zákonné 
příspěvky placené zaměstnavateli na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců; i tento rozdíl 
v rozsahu sledovaných nákladů nepřesahuje v jednotlivých národních ekonomikách 10 % 
ÚNP. 

Základní výhodou systému ZNP při mezinárodním srovnávání nákladů práce je 
skutečnost, že obsahuje informace umožňující, při uplatnění shodné metodiky ve všech 
státech, realizovat porovnávání úrovně a pohybu jak nákladů práce, tak čistých 
(disponibilních) mezd (výdělků) i všech dílčích faktorů ovlivňujících strukturu nákladů 
práce; jde o příspěvky na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavateli za 
zaměstnance, hrubé mzdy, daň z příjmů a zákonné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění 
placené zaměstnanci. 

Podstatným problémem systému ZNP je skutečnost, že základní indikátor, od něhož 
se odvozují všechny další konzistentní charakteristiky, tj. průměrná hrubá mzda, odpovídá 
průměrným výdělkům dosahovaným zaměstnanci vykonávajícími manuální pracovní činnosti 
(dělníky), kteří jsou svobodní, bezdětní a pracují v odvětvích průmyslu a komerčních služeb 
(odvětví OKEČ C až K). V jednotlivých národních ekonomikách se hodnoty těchto 
průměrných výdělků od národohospodářských průměrů za všechny zaměstnance v různé míře 
odchylují. To je další faktor odchylek úrovní, pohybu a relací nákladů práce, hrubých a 
čistých mezd mezi systémem ZNP a systémy ÚNP a NZ. 

Problémem mezinárodního srovnávání na podkladě systému ZNP je dále skutečnost, 
že poskytuje informace jen za ty členské státy EU, které jsou současně členy OECD; jde o 19 
států, tj. 15 „starých“ států (s členstvím v EU před rokem 2004) a 4 nové státy (Česká 
republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko; v textu dále označované jako EU-4 nebo 
„visegrádská skupina“). V systému ZNP rovněž neexistují průměrné hodnoty u jednotlivých 
charakteristik vážené počtem zaměstnanců; v publikaci OECD se uvádějí za některé 
charakteristiky nevážené (intenzitní) průměry za EU-15, EU-19 a OECD. 

 
1.2 Po zvážení všech předností a problémů spojených s jednotlivými systémy 

zjišťování nákladů práce zaměstnanců byla v této studii zvolena jako prioritní analýza 
informací obsažených v soustavě „základních nákladů práce“ (ZNP). Vedle předností 
plynoucích z jednotné metodiky informací obsažených v publikaci OECD je toto pojetí 
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analýzy motivováno skutečností, že doplňuje analýzy informací ÚNP a NZ realizované 
v jiných studiích realizovaných ve VÚPSV.5 

 
1.3 Informace o nákladech práce6 jsou prioritně vyjádřeny v běžných cenách 

(v nominálních peněžních jednotkách), a to buď jako:  
-  absolutní úroveň nákladů práce na použitou časovou jednotku (rok, měsíc, hodina) 

nebo jako 
-  náklady práce vynaložené na jednotku vytvořeného produktu; pro takto vymezené 

náklady se používá termín „jednotkové náklady práce“.7 
Absolutní úroveň nákladů práce v určité národní ekonomice v porovnání s jejich 

úrovní v jiných ekonomikách je především podstatnou informací o možnostech uplatňovat 
cenově nákladovou konkurenci při exportování produktů (výrobků a služeb); při nižší 
úrovni nákladů práce v národní ekonomice oproti ostatním ekonomikám lze uplatňovat např. 
nižší úroveň realizačních vývozních cen nebo dosahovat vyšších ziskových marží (popř. 
kombinací těchto způsobů). Významnou informací je úroveň nákladů práce pro rozhodování 
investorů, zejména zahraničních, pro alokaci investic. Obecně platí, že čím nižší jsou 
relace absolutní úrovně nákladů práce vůči ostatním národním ekonomikám, tím větší váhu 
má nákladový faktor v rozhodování o investování. Výhodnost investování je nízkou úrovní 
nákladů práce výrazně ovlivněna, ostatní ekonomické (a mimoekonomické) faktory rozhodné 
pro alokaci investic (infrastruktura, např. dopravní a spojová dostupnost, úroveň veřejných i 
komerčních služeb podnikům atd.) poněkud ustupují do pozadí. Nízká úroveň nákladů práce 
zpravidla ovlivňuje i strukturální charakter investic; taková nákladová úroveň často „tlačí“ 
zaměření investování k pracovně, technicky a technologicky jednoduchým činnostem, což 
souhrnně může vyvolat tendenci k celkové zaostalosti ekonomické struktury. Vzhledem 
k tomu, že investoři, zejména zahraniční, dosahují v přímých zahraničních investicích vlastní 
produktivity práce plynoucí z technické a organizační úrovně investice (ta je zpravidla i 
řádově vyšší než průměrná produktivita dosahovaná v celkově méně rozvinuté národní 
ekonomice), má informace o absolutní úrovni nákladů práce v rozhodování o investicích 
podstatně vyšší funkci než informace o souhrnných jednotkových nákladech práce v národní 
ekonomice. A contrario platí, že čím více absolutní úroveň nákladů práce v určité národní 
ekonomice přesahuje jejich úroveň v jiných ekonomikách, vystupují mimonákladová 
(mimocenová) kritéria jako rozhodující faktory jak konkurenceschopnosti celé ekonomiky, 
tak pro alokaci investic v ní. 

Z uvedeného vyplývá, že základní význam indikátoru „jednotkových nákladů práce“ 
spočívá v informaci o souhrnné konkurenceschopnosti jednotlivých národních ekonomik 
z hlediska nákladů na pracovní sílu; pro alokaci jednotlivé investice je tento indikátor méně 
významný. 

Úroveň jednotkových nákladů práce je ovlivňována jak absolutní úrovní nákladů 
práce, tak úrovní produktivity (produktivnosti) práce dosahovaných v souhrnu národních 
ekonomik, jejich sociálněekonomických výsledků, popř. jednotlivých podnikatelských 
subjektů. Jedním z významných okruhů analýzy jednotkových nákladů práce je ovlivňování 
jejich úrovně a pohybu jednak úrovně nákladů práce, jednak produktivity práce. 

 
1.4 Úroveň a relace základních nákladů práce jsou mezi národními ekonomikami 

ovlivňovány faktory (jejich změnami, pohybem): 
-  nominálních hrubých výdělků v národní měně, 
                                                 
5 viz [1] , [2], [3].  
6 V dalším textu se rozumí náklady práce zaměstnanců. 
7 Absolutní úroveň nákladů práce a rozsah vytvořeného produktu se musí vztahovat na stejnou časovou jednotku 
(rok atd.). 
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-  směnných kurzů národních měn ke srovnávací měně (zpravidla €), 
-  sazeb (podílu) příspěvků placených zaměstnavateli na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnanců, 
-  relativní národní úroveň (cenová hladina) výrobků a služeb tvořících konečnou spotřebu 

domácností (relace se zpravidla vyjadřuje k průměrné cenové hladině EU-25 nebo EU-
15).  
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2. Hrubé a čisté výdělky 
 

 
2.1 Hrubý výdělek8 (mzda, plat) představuje peněžní částku včetně případného 

peněžního ekvivalentu té části výdělku, která má naturální charakter, kterou poskytuje 
zaměstnavatel zaměstnanci za vykonanou práci (popř. za neodpracovanou, avšak placenou 
dobu stanovenou závazným předpisem nebo dohodou).9 

 
2.2 Čisté disponibilní výdělky (mzdy, platy) představují tu část hrubých výdělků, 

která zůstává zaměstnancům k dispozici k použití podle jejich spotřebních preferencí po 
srážkách (odpočtech, snížení hrubých výdělků) daných zákonnými předpisy jednotlivých 
států. 

 
2.2.1 Úroveň a pohyb čistých výdělků je posledním článkem řetězce transformací 

od nákladů práce vynakládaných zaměstnavatelem na zaměstnance k disponibilnímu příjmu 
zaměstnance ze závislé činnosti (tj. mimomzdové náklady zaměstnavatele, daň z příjmu ze 
závislé činnosti, zákonné příspěvky zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění). Čisté 
výdělky jsou převážnou většinou zaměstnanců vnímány jako osobní příjem - důchod 
plynoucí z práce (závislé práce, zaměstnaneckého pracovního vztahu); jsou 
rozhodujícím faktorem utváření jejich bezprostředního hmotného životního postavení 
(životní úrovně),10 pokud zaměstnanci pracují. 

 
2.2.2 V mezinárodním porovnávání úrovně a pohybu výdělků je použití indikátoru 

paritní kupní síly čistých disponibilních výdělků zřejmě nejvhodnějším způsobem co 
nejtěsnějšího (nejpřesnějšího) přiblížení faktickým vzájemným relacím reálné úrovně 
výdělků. Podstatné jsou tyto skutečnosti: 
-  zákonné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění jsou mezi státy značně diferencované 

jak co do jejich celkové výše, tak jejich struktury mezi příspěvky zaměstnavatelů a 
zaměstnanců, 

-  rovněž způsoby financování a celková architektura sociálního a zdravotního pojištění 
zaměstnanců jsou mezi porovnávanými státy diametrálně odchylné. Financování 
sociálního a zdravotního zabezpečení se v jednotlivých státech v různých proporcích 
realizuje z adresných příspěvků, ze všeobecných daňových výnosů a příjmů (výdělků) 
zaměstnanců. Výrazné rozdíly (mezi státy) jsou v míře přerozdělování příspěvků a dávek 
a způsobech a míře solidarity mezi příjmově rozdílnými skupinami a jednotlivci. 

Porovnávání čistých výdělků a jejich paritní kupní síly abstrahuje od těchto 
strukturálních a diferenciačních procesů a hodnotí jen disponibilní příjmy.  

 
2.2.3 Mezinárodní porovnávání úrovně a pohybu čistých výdělků a jejich 

charakteristik klade řadu požadavků na vstupní informace. 
 

                                                 
8 Termín „výdělek“ (hrubý, čistý) je, pokud není v textu uvedeno jinak, používán s identickým obsahem jako 
pojem „mzda a plat“. Termín „výdělek“ má tedy v této studii užší obsahové vymezení než je jeho obvyklé 
použití jako pojmu pro příjem z jakékoli ekonomické činnosti (závislá výdělečná činnost, samostatná výdělečná 
činnost, výnosy z investování aj.). Důvody pro použití termínu „výdělek“ v užším pojetí spočívají jednak 
v souhrnném označení termínů „mzda a plat“, jednak v přiblížení se anglickému termínu „wage earnings“ 
použitém v pramenu [4], viz též tabulková příloha. 
9 V některých státech je mzda, resp. plat pojímán jako příjem za různě vymezenou dobu pracovního poměru.  
10 Toto vnímání čistých výdělků se odráží v běžných (lidových) formulacích o „příjmu na ruku“, „čistou dlaň“ 
apod. 
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Za prvé: Zjištění údajů o průměrných hrubých nominálních výdělcích za 
porovnávané mezinárodní ekonomiky (členské státy EU) v národních měnách v alespoň 
přijatelně srovnatelném obsahovém a metodickém vymezení. 

Tento elementární požadavek je v současnosti obtížně zajistitelný. Prakticky 
vyloučeny jsou údaje národních statistik; ty se v obsahovém a metodickém vymezení mezi 
jednotlivými státy liší v rozsahu, který neumožňuje jejich využití v solidnějším porovnávání. 
Druhým potenciálním pramenem jsou údaje Eurostatu o průměrných ročních nominálních 
hrubých výdělcích v souhrnu odvětví průmyslu a služeb (NACE - OKEČ, sektory C až K). 
Vážným omezením použití této databáze je skutečnost, že oficiální publikace Eurostatu 
neobsahují údaje za Českou republiku a rovněž (ze „starých“ členských států) za Irsko, Itálii a 
Rakousko a z EU- 10, vedle ČR dále za Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Slovinsko; absence údajů 
za ČR tento informační zdroj pro mezinárodní porovnání diskvalifikuje. Podstatným 
nedostatkem je rovněž absence údajů o úrovni a dynamice součtové daňové kvóty hrubých 
mezd potřebných k převodu na čisté mzdy (viz dále). 

Obsahově a metodicky srovnatelnou databází údajů o hrubých mzdách jsou proto 
informace OECD zveřejňované v publikaci Taxing Wages [4]; stručná charakteristika tohoto 
systému je uvedena v kap.1 (odst. 1.1.3). V současné době jde o jediný obsahově a metodicky 
přijatelný informační systém, i když z hlediska členských států EU neúplný.11 
  

Za druhé: Převod údajů hrubých nominálních výdělků vyjádřených v národních 
měnách na jednotnou komparativní měnu vyžaduje informace o směnných kurzech. 

Obvyklou porovnávací měnou je euro; alternativně lze (zejména pro názornost) 
použít jinou národní měnu, v případě této analýzy Kč. Převodovým kurzem je průměrný roční 
směnný kurz; údaje je účelné převzít z databáze Eurostatu [6]; přehled viz tabulka 9 
v tabulkové příloze. 

Převod údajů z národních měn na euro se týká údajů za členské státy mimo 
eurozónu, tj. Dánsko, Švédsko, V. Británii a „nové“ členské státy EU-10, resp. EU-12). 
  

Za třetí: Údaje o úrovni povinných zákonných srážek z hrubých nominálních mezd 
na čisté nominální mzdy, tj. o: 
-  daních z příjmů, 
-  zákonných příspěvcích (odvodech) na sociální a zdravotní pojištění placených 

zaměstnanci. 
Obvykle se úroveň srážek zjišťuje jako procentní sazba daně a příspěvku nebo jako 

součet procentních sazeb obou dílčích složek („součtová daňová kvóta hrubých mezd“). 
V této analýze jsou údaje o zákonných srážkách převzaty z pramene [4]. Jsou 

metodicky srovnatelné s údaji o hrubých nominálních mzdách převzatých z téhož pramene; 
přehledy viz tabulková příloha. 
  

Za čtvrté: Zajištění údajů potřebných k převodu nominálních výdělkových veličin 
na indikátory charakterizující mezinárodně srovnatelnou (paritní) úroveň (srovnatelnou kupní 
sílu) čistých výdělků. 

V současné době je nejvhodnějším prostředkem této transformace relativní cenová 
hladina výdajů na konečnou spotřebu domácností v jednotlivých státech vstupujících do 
porovnání. Cenové hladiny se odvozují přímým mnohostranným srovnáváním národních cen 
rozsáhlého souboru výrobků a služeb vstupujících v porovnávaných státech do konečné 

                                                 
11 Neobsahuje údaje za 8 států EU-27 (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Kypr, Maltu, Rumunsko, 
Slovinsko). 
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spotřeby domácností. Srovnávací analýzy cenových úrovní mezi členskými státy EU 
organizuje Eurostat. Bází cenových hladin je obvykle průměr cen za EU-25.12 

Informace o relativních cenových hladinách výdajů na konečnou spotřebu 
jednotlivých států je pro tuto studii převzat z pramenů [7] a [8]; přehledy jsou uvedeny 
tabulkové příloze. 
  

2.2.4 Základní schéma transformace úrovní výdělků v jednotlivých státech od 
hrubého nominálního výdělku ke srovnatelné kupní síle čistého výdělku je dáno těmto kroky:  

 
Prvý krok: převod hrubé nominální mzdy v národní měně na jednotkovou 

srovnávací měnu: 
 Hs = HN x K,    …. (1) 
 
 

kde: 
HN: průměrný hrubý nominální výdělek v národní měně,  
K: průměrný roční směnný kurz národní měny ke srovnávací měně (euro). 

 
Druhý krok: převod hrubé nominální mzdy ve srovnávací měně na čistý nominální 

výdělek ve srovnávací měně 
 ČS = Hs x (1 - D),  …. (2) 

kde: 
Čs : čistý nominální výdělek ve srovnávací měně,  
D: součtová daňová sazba (srážka) hrubé mzdy vyjádřená koeficientně; jde o součet 

sazby daně z příjmu a sazby zákonných příspěvků na sociální a zdravotní pojištění placené 
zaměstnancem. 
  

Třetí krok: převod čisté nominální mzdy ve srovnávací měně na paritní kupní sílu 
čisté mzdy ve srovnávací měně: 
 ČR = ČS x C,    …. (3) 
 kde: 
 ČR: paritní kupní síla čisté mzdy ve srovnávací měně (srovnatelná čistá reálná mzda) 

C = relativní cenová hladina výdajů domácností na konečnou spotřebu (VDKS); jde o 
poměr (koeficient) peněžních objemů VDKS v paritní (bazické) cenové hladině a 
v cenách srovnávaného státu (vyjádřeno ve srovnávací měně), tj. 

C = 
Tp
Tn ,    …. (4) 

 kde:  
 Tn : peněžní objem ve srovnávací měně VDKS v cenách státu n, 
 Tp : peněžní objem ve srovnávací měně VDKS ve srovnávacích cenách (bázích)  
 (např. EU-25, EU-15 nebo některého státu vstupujícího do porovnání)  
   

                                                 
12 S určitou (přijatelnou) nepřesností lze tuto průměrnou bázi převést na bázi národních ekonomik, např. ČR. 
Nepřesnost spočívá v tom, že v bázi EU-25 jako průměru států je obsažena i cenová úroveň porovnávaných 
výrobků a služeb všech národních ekonomik. Mírnou nepřesnost, která při celkově dosažitelné přesnosti 
mezinárodního porovnávání výdělkových vztahů je zanedbatelná, výrazně převažuje srozumitelná interpretace 
reálných výdělkových rozdílů v Kč. Vyjádření cenové báze a parity kupní síly za průměr EU je značně abstraktní 
a srozumitelnost značně obtížná. Gnozeologicky je ovšem její použití zcela perfektní. 
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Souhrnně (zkráceně) lze transformační schéma vyjádřit jako 
  
 ČR = HN x (1 - D) x K x C .... (5);  
 Symboly viz shora ve vzorcích (1) až (4)  
  
 Výpočtový postup lze realizovat tak, že se vzorec (5) upraví takto: 
 ČR = HN x K x k1,    .…(6) 
 kde k1 je souhrnný transformační koeficient shrnující faktory součtové daňové sazby a 
relativní cenové hladiny: 
  k1 = (1 - D) x C. 
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II. Analýza empirických údajů 
 
 
3. Absolutní úroveň nákladů práce 
 

3.1 V tabulce 1 jsou uvedeny údaje o úrovni ročních základních nákladů práce za rok 
2000 a 2005 a o navazujících charakteristikách (v 19 členských resp. kandidátských státech 
EU podle pramene [4]). Tabulka 2 obsahuje základní informace o hodinových úplných 
nákladech práce za roky 2000, 2003 a 2004 (soustředí údaje za 26 členských a kandidátských 
států, z toho v roce 2004 za 21 států; převzato z pramene [2]). Ze souboru informací v obou 
přehledech plynou tyto základní souvislosti: 

 
Za prvé: Absolutní úroveň ročních základních nákladů práce a obdobně hodinových 

NP se ve sledovaném období mezi analyzovanými státy násobkově liší, a to jak mezi státy 
EU-15, tak - podstatně intenzivněji - mezi „starými“ a „novými“ členskými (resp. ve 
sledovaných obdobích kandidátskými) státy. Maximální úroveň převyšuje minimální hodnoty 
v ročních ZNP 7 x (2005, relace Německo : Slovensko) a v hodinových ÚNP téměř 10 x 
(2004, relace Dánsko : Litva) a při zahrnutí států přijatých za členy EU až k 1.1.2007 více než 
21násobně (2004, relace Dánsko : Bulharsko). 

Z těchto (až extrémních) nákladových relací lze dovodit, že konkurenceschopnost a 
investiční výhodnost jednotlivých národních ekonomik členských států EU plyne z působení 
zcela rozdílných faktorů. 

V ekonomikách s vysokou absolutní úrovní nákladů práce13 jde o komplex 
necenových faktorů, především technické, technologické a organizační úrovně 
(sofistikovanosti) výroby a služeb, kvalifikace zaměstnanců, rozvoje infrastruktury 
(informační, dopravní, spojové) atd. 

Konkurenceschopnost a investiční přitažlivost (výhodnost) ekonomik na druhém 
pólu nákladového vějíře je ve značné míře (mezi státy této skupiny diferencované) dána 
nízkou úrovní pracovních nákladů. Jde o devět států střední a východní Evropy: Bulharsko, 
Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česká republika. 

 
Za druhé: Pohyb úrovně nákladů práce v jednotlivých národních ekonomikách 

naznačuje, že převažuje tendence k postupnému sbližování nákladových úrovní. I při 
krátkosti analyzovaného období se v obou datových souborech jednoznačně prosazuje 
rychlejší dynamika růstu nominálních nákladů práce za ekonomiky s jejich nižší úrovní (při 
odchylkách pohybu v jednotlivých státech od jeho průměrné trajektorie). V prvním souboru 
(tabulka 1) to prokazují nevážené geometrické průměry růstu nákladů ve skupinách pětic států 
EU-15 řazených podle výše ZNP a čtyř nových států (EU-4), které v koeficientním vyjádření 
činí postupně 1,13, 1,14, 1,24, 1,44. Ve druhém souboru (tabulka 2) činí obdobné průměry v 
období 2000 až 2004 za „staré“ členské státy (11 států) 1,13 a za nové členské státy (6 států) 
1,36. 
 
 
 
 

                                                 
13 Z hlediska ročních ZNP i hodinových ÚNP lze v současné době zahrnout do okruhu ekonomik s vysokou 
úrovní nákladů práce deset „starých“ členských států: Německo, Belgie, V. Británie, Lucembursko, Dánsko, 
Švédsko, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Finsko; rozporná situace v nákladech práce existuje v Itálii (vliv 
rozvinutého severu a „zaostalého“ jihu). 
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T a b u l k a  1  Úroveň „základních nákladů práce“1) (ZNP) a její změny mezi roky 2000 
a 2005 ve státech EU - členech OECD 
Údaje za svobodné bezdětné manuální zaměstnance obsahují průměrný výdělek v souhrnu 
odvětví průmyslu a komerčních služeb2) , odvozené z informací OECD3), hodnoty v euro4); 
pořadí států podle úrovně nákladů práce v roce 2005 

relace (%) základní náklady 
práce 

euro/rok CZ/N N/CZ ř stát zk. 

2000 2005 

index změny 
2000/2005 

N/DE5) 

2005 (%) 

2002 2005 20056) 

a b c d e f g h i j 
1 Německo DE 44 853 49 680 1,108 100,0 13,9 20,2 494 
2 Belgie BE 42 055 47 414 1,127 95,4 14,8 21,2 471 
3 V. Británie UK 42 000 46 170 1,099 92,9 14,8 21,8 459 
4 Lucembursk

o LU 39 872 46 025 1,157 92,6 15,7 21,9 457 

5 Dánsko DK 37 906 44 333 1,170 89,2 16,4 22,7 440 
          

6 Švédsko SE 41 455 43 425 1,048 87,4 15,0 23,2 432 
7 Rakousko AT 38 960 43 409 1,114 87,3 16,0 23,2 431 
8 Francie FR 37 765 43 026 1,139 86,7 16,5 23,4 428 
9 Nizozemsko NL 34 642 41 709 1,201 84,0 18,0 24,1 415 

10 Finsko FI 34 068 40 576 1,191 81,7 18,3 24,8 403 
          

11 Irsko IE 24 650 35 083 1,423 70,6 25,3 26,7 349 
12 Itálie  IT 26 799 30 298 1,131 61,0 23,3 26,7 301 
13 Španělsko ES 22 414 27 015 1,205 54,4 27,7 37,2 269 
14 Řecko EL 18 870 23 502 1,245 42,8 33,0 42,8 233 
15 Portugalsko PT 13 527 16 447 1,216 30,2 46,1 61,2 164 

          
16 Česká rep. CZ 6 231 10 058 1,614 20,2 100,0 100,0 100 
17 Maďarsko HU 5 670 9 718 1,714 19,6 109,9 103,5 97 
18 Polsko PL 7 410 8 987 1,213 18,1 84,0 111,9 89 
19 Slovensko SK 4 810 7 087 1,473 14,3 129,5 141,9 70 

 

Prameny: A: OECD: Taxing Wages 2004 - 2005, Paris, 2006; Roční průměrné směnné kurzy národních měn 
k EUR (staženo z webu Eurostatu), výpočty vlastní  
 

Poznámky a vysvětlivky: 1) Základní náklady práce tvoří hrubé mzdy a zákonné příspěvky sociálního a 
zdravotního pojištění placené zaměstnavateli a zaměstnanci; 2) Jde o odvětví OKEČ: C: těžba surovin, D: 
zpracovatelský průmysl, E: výroba a rozvod elektřiny a plynu; F: stavebnictví, G: obchod a opravárenství, H: 
ubytování a stravování, J: doprava a spoje, K: služby podnikům; 3) viz pramen A; 4) národní měny států mimo 
eurozónu přepočteny průměrným ročním směnným kurzem k euro; 5) N: hodnoty ZNP států mimo hodnoty států 
tvořícího bázi; 6) reciproční hodnota údajů ze sloupce i 
 

Zaokrouhleno na celá procenta. 
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T a b u l k a  2  Hodinové náklady práce v EU1)  
úroveň v eurech přírůstek v % relace pořadí ř stát 2000 2003 2004 03/00 04/00 2004 2004 

a b c d e f g h i 
1 EU-25 19,15 20,63 21,24 7,7 10,9 100,0 - 
2 EU-15 21,89 23,37 24,02 6,8 9,7 113,1 - 
3 Portugalsko 8,13 9,21 9,56 13,3 17,6 45,01 12. 
4 Řecko 10,98 13,37 - 21,8 - - - 
5 Španělsko 14,22 14,21 14,75 - 0,1 3,7 69,0 11. 
6 Itálie 18,99 20,64 21,39 8,7 12,6 100,7 10. 
7 V. Británie 23,71 23,56 24,71 - 0,6 4,2 116,3 9. 
8 Rakousko 22,87 25,45 25,30 - 10,6 119,1 8. 
9 Finsko 22,10 25,73 26,83 16,4 21,4 126,3 6. 
10 Německo 24,33 26,05 26,22 7,1 7,8 123,4 7. 
11 Nizozemsko 22,99 26,77 27,44 16,4 19,4 127,2 5. 
12 Lucembursko 24,48 27,02 28,33 10,4 15,7 133,4 3. 
13 Francie 25,00 27,50 28,20 10,0 12,8 132,8 4. 
14 Belgie 26,61 29,58 29,96 11,2 12,6 141,1 2. 
15 Dánsko 26,53 30,30 30,70 14,2 15,7 144,5 1. 
16 Švédsko 28,56 30,43 - 6,5 - - - 
17 Lotyšsko 2,22 2,37 - 6,8 - - - 
18 Litva 2,63 3,10 3,22 17,9 22,4 15,2 19. 
19 Estonsko 2,85 4,01 4,24 40,7 48,8 20,0 18. 
20 Slovensko 3,07 4,02 4,41 30,9 43,6 20,8 17. 
21 Polsko 4,48 4,70 4,74 4,9 5,8 22,3 16. 
22 Maďarsko 3,63 5,10 5,54 40,5 52,6 26,1 15. 
23 Česká republika 3,86 5,47 5,85 41,7 51,6 27,5 14. 
24 Malta - 7,77 7,77 - - 36,6 13. 
25 Slovinsko 8,98 10,54 - 17,4 - - - 
26 Kypr 9,10 10,68 - 17,7 - - - 
27 Bulharsko 1,23 1,39 1,45 13,0 17,9 6,8 21. 
28 Rumunsko 1,14 - 1,76 - 54,4 8,3 20. 

Pramen: Eurostat: Population and Social Conditions - Labour Market - Earnings - Hourly Labour Costs 
 

Poznámky a vysvětlivky: 1) údaje za odvětví NACE (OKEČ C až O (průmysl a služby, bez zemědělství a 
rybolovu); 2) pořadí v roce 2003: EU-15 vzestupně, EU-10 vzestupně, Bulharsko; 3) pořadí v roce 2004 (sl. i): 
sestupně EU-25 + 2; 4) v přehledu států nejsou uvedeny údaje za Irsko. 
 

Za třetí: Souhrn informací z obou databází (tab. 1 a 2) charakterizuje pozici české 
ekonomiky z hlediska úrovně nákladů práce a jejich pohybu takto: 
a)  výrazně nižší současná úroveň pracovních nákladů v ČR oproti nejvyspělejším státům EU 

vytváří pro české podnikatele - exportéry prostor pro cenově nákladovou konkurenci; 
vůči skupině národních ekonomik s nejvyšší současnou úrovní ZNP i ÚNP (viz pozn. 13) 
dosahuje nákladová úroveň zaměstnanecké práce v ČR aktuálně (2004, 2005) zhruba 
pětiny až čtvrtiny. Konkurenční výhody mohou čeští exportéři realizovat formami 
naznačenými v předchozím textu (část I., kap.1.) tj. nižšími realizačními cenami a/nebo 
vyšší ziskovou marží. Nižší úroveň nákladů práce v ČR rovněž motivuje investory 
(zejména zahraniční) ke kapitálovým vkladům. Přímé zahraniční investice alokované 
v ČR pocházejí ve významném podílu ze „starých“ členských států (Německo, Rakousko, 
Francie, Belgie, Nizozemí); zejména v posledních letech zesilují investice i ze třetích 
(nečlenských) států (Japonsko, Indie, J. Korea, Čína) a rovněž z „nových“ členských států 
(Polsko, Slovensko).  
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Podstatně vyšší dynamika pracovních nákladů ve sledovaném období14 v ČR (jak 
v ročních ZNP, tak hodinových ÚNP15) oproti převážné většině starých“ členských států EU 
znamená postupné zmenšování jejich odstupu, a tedy snižování prostoru pro nákladovou 
konkurenci ČR vůči těmto ekonomikám. Rozdíl úrovně nákladů vůči předním členským 
státům je ovšem tak výrazný, že proces sbližování nákladových hladin bude zřejmě značně 
dlouhodobý; proces sbližování dál pokračuje (významně pod vlivem apreciace kurzu Kč vůči 
euru). 
b) Vůči převážné části „nových“ členských (resp. kandidátských) států je současná 

souhrnná úroveň nákladů práce v české ekonomice vyšší; jednoznačně se to týká států 
patřících před rokem 1990 do sovětského bloku (údaje z tabulky 2):16 

relace (%) stát hodinové náklady 
práce 2004, euro N/ČR ČR/N 

Bulharsko 1,45 24,8 403 
Rumunsko 1,76 30,1 332 
Lotyšskox) 2,37 43,3 231 
Litva 3,22 55,0 182 
Estonsko 4,24 72,5 138 
Slovensko 4,41 75,4 133 
Polsko 4,74 81,0 123 
Maďarsko 5,54 94,7 106 
ČR 5,85 100,0 100 

x) Absolutní údaje i relace za rok 2003; N: hodnoty nákladů práce zahraničních států. 
  

Ekonomickým důsledkem současné nižší úrovně pracovních nákladů v pobaltských a 
balkánských „nových“ členských státech je jejich nákladová (konkurenční) výhoda, pokud jde 
o alokaci investic (zaměřených v převážné míře na jednoduché, nízkokvalifikované 
technologie a pracovní činnosti); 
c)  Souhrnně lze konstatovat, že pozice ČR z hlediska úrovně a pohybu nákladů práce je 

duální a rozporná.  
 
Na jedné straně vůči členským státům stojícím na vrcholu ekonomické pyramidy EU 

umožňovaly ve sledovaném období náklady práce dosahované (v průměru) v české 
ekonomice realizovat výhody jejich nízké úrovně; tato výhoda se, vzhledem k dosud 
výraznému odstupu nákladů, bude pravděpodobně (přes výrazně vyšší dynamiku růstu v ČR) 
ještě relativně dlouho reprodukovat. Současně, zejména po rozšíření EU na 27 členských 
zemí, se prohlubují uvnitř Unie výrazné rozdíly v nákladech práce mezi novými členskými 
státy; úroveň českých národních nákladů práce je v této skupině států (mimo malé 
ekonomiky) nejvyšší. Nákladová konkurence, pokud jde o alokaci zahraničních investičních 
vkladů zaměřených na jednodušší výroby a služby, uvnitř EU vzrůstá. 

                                                 
14 Orientační údaje (obsahově a metodicky ne plně srovnatelné) z období před rokem 2000 naznačují, že předstih 
růstu absolutní úrovně nákladů práce v ČR oproti „starým“ státům EU se realizoval i v této etapě; v prvním 
období devadesátých let se úroveň minimálních nákladů práce v souhrnu české ekonomiky orientačně 
pohybovala okolo 10 % úrovně v Západním Německu. 
15 Růst úrovně základních nákladů práce (ZNP) činil průměrně ročně (2000 až 2005) v ČR cca 10 % (v Německu 
jen zhruba 2 %), rozmezí minimálního a maximálního ročního přírůstku výše uvedených 10 států s nejvyšší 
úrovní ZNP se pohybovalo mezi cca 1 % (Švédsko) a 3,8 % (Nizozemsko). Obdobně průměrný roční růst ÚNP 
(2000 až 2004) dosahoval hodnot: ČR cca 11 %, minimální roční přírůstek u skupiny států s nejvyšší úrovní 
pracovních nákladů byl 1 % (V. Británie), maximální 5 % (Finsko); v Německu dosáhl 1,9 %.  
16 Vyšší náklady práce než v ČR existují jen v malých ekonomikách (Slovinsko, Malta, Kypr). 
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Na podkladě těchto souvislostí lze nastínit předpokládanou pozici nákladů práce 
v udržování a rozvíjení konkurenceschopnosti české ekonomiky zhruba takto: 
-  orientovat se na dlouhodobé udržování nízkých nákladů práce by vedlo k reálnému 

riziku postupného ekonomického a sociálního zaostávání ČR, 
-  ve střednědobém období je (zřejmě) účelné kombinovat vůči nejvyspělejším evropským (i 

neevropským) ekonomikám výhody nízkých nákladů s dalšími konkurenčními výhodami 
ČR (geografická poloha včetně dopravní dostupnosti zejména za předpokladu urychlené 
výstavby dálničních, silničních a železničních sítí, rozsah střední úrovně vzdělanosti 
pracovní síly aj.); tím mj. dosáhnout zaměstnanosti osob s nižší úrovní profesionální 
přípravy a zkušeností. K útlumu důsledků konkurence členských států s nižší (nízkou) 
úrovní nákladů práce se intenzivně orientovat na mimonákladové (necenové) 
konkurenční faktory (zvyšování vzdělanosti, rozvíjení vysoce sofistikovaných oborů 
výroby a služeb …), 

-  v dlouhodobějším horizontu (zhruba deseti až patnácti let) se orientovat na plné rozvinutí 
necenových, technicky, technologicky, organizačně vysoce náročných faktorů 
konkurenceschopnosti s plným zapojením do evropské a světové ekonomiky (obdobně 
jako střední ekonomiky EU-15, např. Irsko, Belgie, Finsko aj.). 

 
3.2 V tabulce 3 jsou uvedeny údaje o úrovni a pohybu složek základních nákladů 

práce (za roky 2000 a 2005 v 19 státech EU - členech OECD), tj. o ročních průměrných 
hrubých nominálních výdělcích a o příspěvcích zaměstnavatelů placených za zaměstnance za 
zákonné sociální a zdravotní pojištění. 
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T a b u l k a  3  Úroveň a změny faktorů ovlivňujících základní náklady práce1) (ZNP) v letech 2000 až 2005 ve státech EU - členech OECD 
Údaje za svobodné bezdětné manuální zaměstnance dosahující průměrného výdělku v souhrnu odvětví průmyslu a komerčních služeb2); roční 
nominální hodnoty v euro, převzaté i odvozené z informací OECD3),4); pořadí států podle úrovně hrubých výdělků v roce 2005 

průměrný hrubý nominální výdělek (PHNV) příspěvky zaměstnavatelů placené za zaměstnance 
euro/rok relace index na zákonné sociální a zdravotní pojištění 

2005 2000 2005 změny euro/rok % k ZNP % k HPV ř stát zk. 
2000 2005 

% 
PHNV 
z ZNP 
2005 N/DK N/DE CZ/N 05/00 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

změna 
p.b. 

05-00 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
1 Dánsko DK 37793 44069 99,4 100,0 107,2 12,2 16,9 1,166 113 264 0,3 0,6 0,3 0,6 + 0,3 
2 V. Británie UK 38215 41873 90,5 94,8 101,7 12,1 17,8 1,093 3710 4387 9,0 9,5 9,9 10,5 + 0,6 
3 Německo DE 37253 41074 82,7 93,2 100,0 12,3 18,1 1,103 7600 8606 16,9 17,3 20,4 21,0 + 0,6 
4 Lucembursko LU 34949 40500 88,0 91,9 98,6 13,2 18,4 1,158 4833 5525 12,1 12,0 13,9 13,6 - 0,3 
5 Nizozemsko NL 31300 37759 90,5 85,7 91,9 14,7 19,7 1,206 33803 3950 9,8 9,5 10,8 10,5 - 0,3 
                  

6 Belgie BE 31644 36396 70,9 82,6 88,6 14,6 20,5 1,150 10411 11018 24,8 23,2 32,9 30,3 - 2,6 
7 Rakousko AT 29732 33624 77,5 76,3 81,9 15,5 22,2 1,131 9228 9785 23,7 22,5 31,0 29,1 - 1,9 
8 Švédsko SE 31211 33382 79,9 75,7 81,3 14,8 24,9 1,070 10244 10043 24,7 23,1 32,8 30,1 - 2,7 
9 Finsko FI 27037 32722 80,6 74,3 79,7 17,1 22,8 1,210 7031 7854 20,6 19,4 26,0 24,0 - 2,0 

10 Irsko IE 22008 31663 90,3 71,8 77,1 21,0 23,5 1,439 2642 3420 10,7 9,7 12,0 10,8 - 1,2 
                  

11 Francie FR 26731  30219 70,2 68,6 73,7 16,5 24,7 1,130 11034 12807 29,2 29,8 41,3 42,3 + 1,0 
12 Itálie IT 19991 22759 75,1 51,6 55,4 23,1 32,7 1,138 6808 7539 25,4 24,9 34,4 33,1 - 1,3 
13 Španělsko ES 17162 20701 76,6 47,0 50,4 26,9 36,0 1,206 5252 6314 23,4 23,4 30,6 30,5 - 0,1 
14 Řecko EL 14721 18339 78,0 41,6 44,6 31,4 40,6 1,246 4149 5163 22,8 22,0 28,2 28,2 0,0 
15 Portugalsko PT 10992 13299 80,9 30,2 33,4 42,0 56,0 1,210 2605 3148 19,3 19,1 19,3 19,1 - 0,2 

                  
16 Polsko PL 6158 7457 83,0 16,9 18,2 75,0 100,0 1,211 1252 1530 16,9 17,1 20,3 20,5 + 0,2 
17 Česká rep. CZ 4616 7455 74,1 16,9 18,2 100,0 100,0 1,615 1615 2603 25,9 25,9 35,0 35,0 0,0 
18 Maďarsko HU 4169 7170 73,8 16,3 17,4 110,7 104,0 1,720 1501 2548 26,5 26,2 36,0 35,5 - 0,5 
19 Slovensko SI 3478 5616 79,2 12,7 13,7 132,7 132,7 1,615 1332 1454 27,7 20,8 38,3 25,9 - 12,4 

Prameny: viz tab. 1 
 

Poznámky a vysvětlivky: viz tab. 1
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3.2.1 Z údajů je především zřejmá (triviální) skutečnost, že určující pro výši nákladů 
práce je ve všech hodnocených státech úroveň průměrných hrubých nominálních výdělků (v 
tabulce jejich ročních hodnot). Zásadním zjištěním přitom je, že podíl hrubých výdělků na 
základních nákladech práce se mezi státy výrazně liší (viz sl. f tabulky); kolísá v roce 2005 
od 99,4 do 70,2 % základních nákladů práce. Rozdíly plynou ze zcela odlišných způsobů 
financování státních (veřejných, zákonných) systémů sociálního a zdravotního pojištění 
(zabezpečení); pokud jde o podíl zaměstnavatelů na vytváření zdrojů na pojištění 
zaměstnanců (hodnoty této účasti v % ZNP v roce 2000 a 2005 jsou uvedeny ve sloupcích n a 
o). Pětice států na pólech s nejnižšími a nejvyššími procenty příspěvků zaměstnavatelů (a 
doplňkových hodnot podílu hrubých výdělků) jsou v roce 2005 tyto: 

 

Pětice států s nejnižším podílem příspěvků zaměstnavatelů na sociální a zdravotní 
pojištění 
 procento ze ZNP 
 příspěvků hrubých výdělků 
Dánsko 0,6 99,4 
V. Británie 9,5 90,5 
Nizozemsko 9,5 90,5 
Irsko 9,7 90,3 
Polsko 17,0 83,0 
   
Pětice států s nejvyšším podílem příspěvků zaměstnavatelů na sociální a zdravotní 
pojištění 
 procento ze ZNP 
 příspěvků hrubých výdělků 
Francie 29,8 70,2 
Belgie 29,1 70,9 
Maďarsko 26,8 73,8 
Česká rep.  25,9 74,1 
Itálie 24,9 75,1 
 
 

Informace o rozdílech míry financování systému sociálního a zdravotního pojištění 
zaměstnanců a příspěvků zaměstnavatelů zdaleka neposkytuje komplexní poznatky o 
celkovém finančním zajištění systémů sociálnězdravotní ochrany, tj. podílu veřejného 
(státního, povinného) pojištění, míře jeho krytí z příspěvků zaměstnanců prostřednictvím 
srážek z hrubých mezd, podílu osobního (dobrovolného) pojištění životních (starobních) a 
zdravotních rizik a rovněž použití všeobecných daňových zdrojů. 

 
3.2.2 Změny relativní úrovně složek ZNP (hrubé výdělky, příspěvky zaměstnavatelů 

mezi roky 2000 a 2005 naznačují, že převažuje tendence (většinou nepříliš intenzivní) ke 
snížení podílu příspěvků zaměstnavatelů (resp. jejich sazeb k hrubému nominálnímu 
výdělku, viz sl. p až r tabulky 3), popř. k jejich stagnaci. Ke snížení sazeb došlo v jedenácti 
státech17 a ke stagnaci ve třech státech;18 k nejvýraznějšímu snížení došlo na Slovensku (12,4 
p.b.) a s odstupem ve Švédsku (3,3 p.b.) a Belgii (2,6 p.b.). Ke zvýšení sazeb příspěvků 

                                                 
17 Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Irsko, Itálie, Řecko, Portugalsko, Maďarsko, Slovensko 
18 Lucembursko, Španělsko, Česká republika 
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zaměstnavatelů došlo v nevelkém rozsahu (do 1 p.b.) v pěti státech (Dánsko, V. Británie, 
Německo, Francie, Polsko).   

Úroveň a změny sazeb příspěvků na sociální a zdravotní pojištění placených 
zaměstnavateli působí (za jinak stejných okolností) na úroveň a změny nominálních 
základních nákladů práce a hrubých výdělků protikladně. Úroveň a změny (snížení nebo 
zvýšení) ovlivňuje úroveň ZNP přímo úměrně a úroveň nominálních hrubých výdělků 
nepřímo úměrně. 

 
3.3 V tabulce 4 jsou uvedeny údaje o hrubých nominálních výdělcích v národních 

měnách a € a o směnných kurzech národním měn k € za rok 2000 a 2005.19 
Z údajů je zřejmé, že úroveň hrubých nominálních výdělků i nákladů práce a její 

změny jsou v mezinárodním srovnání ovlivňovány jak vnitrostátními pohyby nominálních 
výdělků, tak změnami kurzu národní měny a eura; apreciace nebo depreciace kurzu národní 
měny může mezinárodní postavení výrazně ovlivnit.20 Mezinárodní změna úrovně výdělků je 
dána součinem indexů měny v národní měně a indexu apreciace, resp. depreciace kurzu. 
V analyzovaném období největší zpevnění kurzu zaznamenala CZK a pokles kurzu vůči € 
britská libra. 
 

                                                 
19 Národní měny v období 2000 - 2005 uplatňovaly Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, 
Švédsko, V. Británie. 
20 Míra apreciace, resp. depreciace je v tab. 4 dána reciproční hodnotou indexu uvedeného ve sl.f, ř. 8 až 14 
tabulky 4. Pro jednotlivé státy jsou tyto indexy dány hodnotami: 
 
CZ 1,196 SK 1,104 
DK 1,000 SE 0,910 
HU 1,048 UK 0,891; 
PL 0,994   
Přičemž hodnoty vyšší než 1 znamenají zpevnění kurzu národní měny vůči € a hodnoty nižší než 1 představují 
zeslabení.  
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T a b u l k a  4  Roční nominální výdělky, směnné kurzy národních měn v letech 2000 a 
2005 

ř. stát symbol nár. 
měny 2000 2005 index 

05/00 

a b c d e f 
 roční hrubé nominální výdělky v nár. měně1) 

1 Česká republika CZK 164 327 221 886 1,350 
2 Dánsko DKK 281 700 328 390 1,166 
3 Maďarsko HUF 1 084 214 1 778 552  1,640 
4 Polsko PLN 24 682 30 000 1,215 
5 Slovensko SKK 148 173 216 780 1,477 
6 Švédsko SEK 263 581 309 854 1,176 
7 V. Británie GBP 23 291 28 571 1,227 
 směnný kurz nár. měny k EUR2) 

8 Česká republika CZK 35,599 29,762 0,836 
9 Dánsko DKK 7,4538 7,4518 1,000 

10 Maďarsko HUF 260,04 248,05 0,954 
11 Polsko PLN 4,0082 4,0230 1,004 
12 Slovensko SKK 42,602 38,599 0,906 
13 Švédsko SEK 8,4452 9,2822 1,099 
14 V. Británie GBP 0,60948 0,68380 1,122 

 roční hrubé nom. výdělky v € 
15 Česká republika x 4 616 7 455 1,615 
16 Dánsko x 37 793 44 069 1,166 
17 Maďarsko x 4 169 7 170 1,720 
18 Polsko x 6 158 7 457 1,211 
19 Slovensko x 3 478 5 616 1,615 
20 Švédsko x 31 211 33 382  1,070 
21 V. Británie x 38 215 41 783 1,093 

Prameny: A: OECD: Taxing Wages 2004 - 2005; B: Eurostat: ECU/EUR Exchange Rates versus National 
Currencies; výpočty vlastní  
 

Poznámky a vysvětlivky: 1) pramen A; 2) pramen B 
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4. Jednotkové náklady práce 
  

Informace o vztazích mezi relativní úrovní produktivity práce (HDP na pracovníka 
v PPS) a jednotkových náhrad zaměstnancům v euro (nominální hodnoty v národní cenové 
hladině) obsahují přehledy v tabulkách 5 a 6. Poznatky lze shrnout takto: 

 
Za prvé: Úroveň produktivity práce představuje v zásadě ekonomický limit pro 

úroveň jednotkových náhrad zaměstnancům (dále jen „jednotkové náhrady“). Relativní 
produktivita práce se ve státech EU-15 pohybuje v roce 2004 v rozmezí od 66 % 
(Portugalsko) do 142 % (Lucembursko) průměru EU-25 při rozpětí relativní úrovně 
jednotkových náhrad zaměstnancům v rozmezí od 80 % (Řecko) do 162 % (Lucembursko) 
tohoto průměru. Výrazně nižší relativní produktivita práce v nových (resp. kandidátských) 
státech (pohybuje se v roce 2004 od 32 % průměru EU-25 v Bulharsku, do 76 % ve Slovinsku) 
vyúsťuje v nízkou úroveň jednotkových náhrad zaměstnancům (v rozmezí od 34 % do 79 % 
průměru EU-25 v uvedených státech). 

 
Za druhé: Vztahy mezi relativními úrovněmi produktivity práce a jednotkových 

náhrad zaměstnancům jsou v jednotlivých státech značně rozdílné a v čase se diferencovaně 
mění. 

Z 25 analyzovaných národních ekonomik existoval v roce 2004 v jedenácti 
výraznější předstih (o 10 a více proc. bodů) relativní úrovně jednotkových náhrad 
zaměstnancům (jde o šest států EU-15: Irsko, Belgie, Francie, Řecko, Španělsko, Itálie a pět 
nových členských států: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Litva). V sedmi 
státech jsou relativní úrovně obou indikátorů zhruba vyrovnané (rozdíly se pohybují 
v rozmezí ± 4 proc. bodů); jde o Finsko, Nizozemsko, Rakousko a z nových, resp. 
kandidátských států o Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko a Slovinsko. Ve významných vyspělých 
ekonomikách EU-15 (Německo, Švédsko, V. Británie, Portugalsko, Lucembursko, Dánsko) 
jsou proporce relativních úrovní produktivity a jednotkových náhrad v roce 2004 nepříznivé; 
relativní úroveň jednotkových náhrad přesahuje relativní úroveň produktivity práce (obdobně 
nepříznivý vztah vykázalo v roce 2000 i Rumunsko). 

V proporcích relativní úrovně produktivity a jednotkových náhrad zaměstnancům se 
promítá komplex faktorů ekonomického a sociálního vývoje a jeho ovlivňování politikou 
státu a aktivitami dalších subjektů, zejména zaměstnavatelů a zaměstnanců (odborů), 
profesních komor aj. 

Z porovnání proporcí v roce 2000 a 2004 je zřejmé, že některé státy se v tomto 
období orientovaly na podporu růstu produktivity práce (např. Irsko, Nizozemsko, Lotyšsko, 
Estonsko aj.), jiné na snížení relativní úrovně jednotkových náhrad zaměstnancům (např. 
Rakousko, Německo, Švédsko, V. Británie). 

 
Souhrnně vytvářejí proporce mezi relativní úrovní produktivity práce a 

jednotkovými náklady práce signály (směřující především do vnitra národních 
ekonomik) o utváření hospodářské a sociální politiky, o utváření a udržování proporcí 
mezi ekonomickou výkonností a náročností rozdělovacích a přerozdělovacích 
mechanismů v oblasti nákladů práce. Předstih relativní pozice jednotkových nákladů 
práce oproti produktivitě práce naznačují napětí v nárocích na zdroje krytí systémů 
sociální podpory (té jejich části zahrnované do nákladů práce). 
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T a b u l k a  5  Vztahy (v %) mezi relativní úrovní produktivity práce 1) a úrovní 
jednotkových náhrad zaměstnancům 2) v členských státech EU-15 v roce 2000 a 2004; 
úroveň EU-25 = 100 (zaokrouhleno na celá procenta), (státy řazeny sestupně podle 
rozdílů relativních úrovní v roce 2004; sl. i)  

2000 2004 

ř. stát zkr. prod.práce 
(HDP/prac. 

v PPS) 

náhrady 
zaměst- 
nancům 

rozdíl p.b. 
(sl. d - e) 

prod.práce 
(HDP/prac. 

v PPS) 

náhrady 
zaměst- 
nancům 

rozdíl p.b. 
(sl. g - h) 

         
a b c d e f g h i 
1 Irsko IE 122 90 + 32 130 96 + 34 
2 Belgie BE 127 106 + 21 130 106 + 24 
3 Francie FR 123 98 + 25 1203) 1013) + 19 
4 Řecko EL 86 78 + 8 96 80 + 16 
5 Španělsko ES 98 83 +15 100 85 + 15 
         

6 Itálie IT 118 87 + 31 107 97 + 10 
7 Finsko FI 110 101 + 9 109 106 + 3 
8 Nizozemsko NL 102 105 - 3 109 107 + 2 
9 Rakousko AT 106 112 - 6 106 110 - 4 

10 Německo DE 102 111 - 9 101 106 - 5 
         

11 Švédsko SE 107 121 - 14 107 117 - 10 
12 V. Británie UK 104 127 - 23 107 119 - 12 
13 Portugalsko PT 72 76 - 4 663) 893) - 13 
14 Lucembursko LU 154 142 + 12 149 162 - 13 
15 Dánsko DK 106 121 - 15 104 129 - 25 

Pramen: Eurostat: Economy and Finance - National Accounts, údaje převzaty z pramene [3], výpočty vlastní  
 

Poznámky a vysvětlivky: 1) HDP na pracovníka v PPS; 2) náhrady zaměstnancům na osobu v euro (přepočet 
z národních měn průměrným ročním kurzem; hodnoty v národní cenové hladině); 3) rok 2003  
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T a b u l k a  6  Vztahy (v %) mezi relativní úrovní produktivity práce1) a úrovní 
jednotkových náhrad zaměstnancům2) v členských (kandidátských) státech EU-10 + 2 
v roce 2000 a 2004; úroveň EU-25 = 100 (zaokrouhleno na celá procenta); státy řazeny 
sestupně podle rozdílů relativních úrovní v roce 2004; sl. i  

2000 2004 

ř. stát4) zkr. prod.práce 
(HDP/prac. 

v PPS) 
JNZ5) rozdíl p.b. 

(sl. d - e) 

prod.práce 
(HDP/prac. 

v PPS) 
JNZ5) rozdíl p.b. 

(sl. g - h) 

         
a b c d e f g h i 
1 Slovensko SK 54 31 + 23 59 37 + 22 
2 Maďarsko HU 61 40 + 21 69 53 + 16 
3 Polsko PL 52 50 + 2 603) 433) + 17 
4 Česká rep. CZ 59 40 + 2 65 50 + 15 
5 Litva LT 41 39 + 19 50 40 + 10 
         

6 Lotyšsko LV 38 42 - 4 43 39 + 4 
7 Estonsko EE 43 45 - 2 51 50 + 1 
8 Bulharsko BG 31 29 + 2 32 34 - 2 
9 Slovinsko SI 70 77 - 7 76 79 - 3 

10 Rumunsko RO 31 46 - 18 - - - 

Pramen: Eurostat: Economy and Finance - National Accounts, údaje převzaty z pramene [3], výpočty vlastní  
 

Poznámky a vysvětlivky: 1) HDP na pracovníka v PPS; 2) náhrady zaměstnancům na osobu v euro (přepočet 
z národních měn průměrným ročním kurzem; hodnoty v národní cenové hladině); 3) rok 2005 3; 4) v pramenech 
neuvedeny údaje za Maltu a Kypr; 5) jednotkové náhrady zaměstnancům 
 
 

Za třetí: Pozici České republiky v proporcích relativní úrovně produktivity práce a 
jednotkových nákladů práce lze stručně charakterizovat takto: 
-  existující předstih (2004) relativní úrovně produktivity práce oproti relativní úrovni 

jednotkových náhrad zaměstnancům (15 p.b.) řadí ČR ke státům s poměrně příznivými 
relacemi obou veličin (ČR zaujímá pozici na konci první třetiny států); 

-  snížení předstihu indikátorů produktivity mezi roky 2000 a 2004 v důsledku rychlejšího 
vzestupu relativní pozice jednotkových náhrad (pozice produktivity + 6 p.b., pozice 
jednotkových náhrad + 10 p.b.) naznačuje křehkost dosahovaného předstihu a nezbytnost 
orientace na předstih produktivity oproti společenství (EU). Napjatost vztahů signalizuje i 
skutečnost, že relativní pozice produktivity práce se zlepšovala dynamičtěji v Polsku, 
Maďarsku; na Slovensku byla zaznamenána praktická stagnace proporcí. 
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5. Hrubé a čisté nominální výdělky 
 

5.1 V tabulce 7 jsou obsaženy základní údaje o průměrných ročních čistých 
výdělcích ve státech vstupujících do analýzy a faktorech je ovlivňujících. Tyto informace 
charakterizují nominální úroveň disponibilních průměrných výdělků, které zůstávají 
zaměstnanci k použití podle jeho osobních preferencí po odpočtu zákonných srážek z hrubé 
nominální mzdy. 

Rozsah zákonných srážek z průměrných ročních hrubých nominálních výdělků je 
v jednotlivých sledovaných státech značně rozdílný, jak co do úrovně, tak do struktury. 
Srážky tvoří daň z příjmu placená zaměstnanci (daň z příjmu ze závislé pracovní činnosti) a 
příspěvky na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnanci; konkrétní údaje o rozsahu 
srážek jsou uvedeny ve sloupcích k až p tab. 7; rozmezí celkových srážek z průměrných 
ročních hrubých nominálních mezd se pohybovalo od 17,7 % (Irsko) do 41,9 % (Belgie).  

Je triviální skutečností, že relace a postavení čistých nominálních výdělků národních 
ekonomik s nižší úrovní srážek z hrubých mezd a ekonomik s vyšší úrovní těchto srážek se 
mění ve prospěch prvního okruhu zemí (je to zřejmé z porovnání pořadí států v roce 2005 
podle úrovně čistých a hrubých nominálních výdělků ve sloupcích a a r tab. 7; např. Irsko 
z 10. pozice hrubých výdělků zaujalo 3. pořadí v čistých výdělcích, naproti tomu pozice 
Belgie se ze 6. úrovně hrubých výdělků změnila v 11. pozici atd.). 

 
5.2 Na základě hodnocení výdělkových pozic ekonomik v roce 2005 lze odvodit 

hypotézu, že sklon k nižším úrovním srážek existuje ve dvou ekonomicky rozdílných 
skupinách států. 

 
První jsou ekonomiky stojící na dolním pólu škály hrubých mezd v roce 2005: 
 

zákonné srážky 
 pořadí dle 

úrovně PHNV1) úroveň  
(% PHNV) 

pořadí 
pořadí dle 

úrovně 
PČNV2) 

Španělsko 13 20,3 18 13. 
Řecko 14 21,6 16 14. 
Portugalsko 15 21,1 17 15. 
Česká republika 17 24,1 14 16. 
Slovensko 19 22,1 15 17. 

1) průměrný roční hrubý nominální výdělek (pořadí států podle úrovně PHNV viz sl. r, pořadí dle srážek z PHNV 
viz sl. w tab.7; 2) průměrný roční čistý nominální výdělek  

 
Lze předpokládat, že nízká úroveň celkového daňově-příspěvkového zatížení hrubé 

mzdy v těchto státech souvisí s celkovou nízkou úrovní hrubých výdělků; tato nízká 
výdělková úroveň zde vytváří určitý limit (omezení) horní hranice daňové zátěže 
zaměstnanců. Nízká hrubá i čistá výdělková úroveň rovněž (současně) omezuje i možnosti 
použít část čistých (disponibilních) výdělků na osobní individuální sociální a zdravotní 
zabezpečení (např. formou soukromého životního, invalidního a obdobného pojištění 
sociálních a zdravotních rizik).21 V reakcích této skupiny států ve financování sociálního a 
zdravotního zabezpečení se naznačují dvě tendence. První spočívá v celkově poměrně nízkém 
centrálním (státním) zákonném rozsahu financování sociálního a zdravotního zabezpečení; 
taková je pozice Portugalska. Druhá spočívá ve sklonu přesunout financování centrálního 
systému sociálně-zdravotního zabezpečení na příspěvky zaměstnavatelů na sociální a 
                                                 
21 Sklon k nižší srážkové zátěži není u států s nižší výdělkovou úrovní jednoznačný; zatížení hrubých výdělků 
v Polsku (32,0 %) a Maďarsku (32,9 %) zaujímá podle pořadí hodnot ve sloupci l (tab. 7) sedmou, resp. pátou 
pozici.  
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zdravotní pojištění zaměstnanců; tak jsou systémy zajišťovány v Řecku, Španělsku a zejména 
(co do rozsahu příspěvku zaměstnavatelů) v České republice. 
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T a b u l k a  7  Průměrné roční čisté nominální výdělky1) v letech 2000 a 2005 a faktory ovlivňující jejich úroveň a změny ve státech EU - 
členech OECD (19 států z 25) 
Údaje za svobodné bezdětné manuální zaměstnance v odvětví průmyslu a komerčních služeb2); odvozené z informací OECD3); pořadí států podle 
úrovně čistých výdělků v roce 2005 

průměrný čistý nominální výdělek 
euro/rok3) relace zákonné srážky v % z prům. HNV 

CZ/N celkem daň z příjmu 

průměrný 
hrubý nominální 

výdělek přísp.zaměst- 
nance na zák. 

pojištění 

ř stát Sym- 
bol 2000 2005 index 

05/00 

N/UK 
% 

2005 

N/DE 
% 

2005 
% 

2000 
% 

2005 2000 2005 2000 2005 
2000 2005 

index 
05/00 

pořadí 
úrovně 
2005 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
1 V. Británie UK 28 516 30 722 1,079 100,0 128,3 12,5 18,4 25,4 26,5 17,1 17,4 8,3 9,1 1,093 2. 
2 Lucembursko LU 24 587 29 771 1,211 96,9 124,3 14,5 19,0 29,6 26,5 15,7 12,6 13,9 13,9 1,158 4. 
3 Irsko IE 17 532 26 047 1,486 84,8 108,8 20,4 21,7 20,3 17,7 15,2 12,6 5,1 5,1 1,438 10. 
4 Dánsko DK 21 135 25 987 1,230 84,6 108,5 16,9 21,7 44,1 41,0 32,4 30,4 11,7 10,6 1,166 1. 
5 Nizozemsko NL 20 894 25 604 1,225 83,3 106,9 17,0 22,1 33,2 32,2 8,9 10,5 24,3 21,7 1,206 5. 
                  

6 Německo DE 20 679 23 942 1,158 77,9 100,0 17,3 23,6 44,5 41,7 24,0 20,9 20,5 20,8 1,158 3. 
7 Švédsko SE 20 685 23 023 1,113 74,9 96,2 17,3 24,6 33,7 31,0 26,7 24,0 7,0 7,0 1,070 8. 
8 Rakousko AT 20 527 22 824 1,112 74,3 95,3 17,4 24,8 31,0 32,1 12,9 14,1 18,1 18,0 1,131 7. 
9 Finsko FI 17 281 22 480 1,264 73,2 93,9 20,1 25,2 34,2 31,3 27,2 24,9 7,0 6,4 1,210 9. 
10 Francie FR 19 035 21 470 1,128 69,9 89,7 18,8 26,4 28,8 29,0 15,4 15,4 13,4 13,6 1,130 11. 
                  

11 Belgie BE 18 035 21 148 1,173 68,8 88,3 19,8 26,8 43,0 41,9 29,0 27,9 14,0 14,0 1,150 6. 
12 Itálie  IT 14 362 16 538 1,152 53,8 69,1 24,9 34,2 28,2 27,3 19,0 18,1 9,2 9,2 1,138 12. 
13 Španělsko ES 13 770 16 493 1,198 53,7 68,9 25,9 34,3 19,8 20,3 13,4 14,0 6,4 6,3 1,206 13. 
14 Řecko EL 11 612 14 383 1,239 46,8 60,1 30,8 39,3 21,1 21,6 5,2 5,6 15,9 16,0 1,246 14. 
15 Portugalsko PT 8 470 10 496 1,239 34,2 43,8 42,2 53,9 22,4 21,1 11,4 10,1 11,0 11,0 1,210 15. 
                  

16 Česká rep. CZ 3 571 5 658 1,584 18,4 23,6 100,0 100,0 22,6 24,1 10,1 11,6 12,5 12,5 1,615 17. 
17 Polsko PL 4 210 5 069 1,204 16,5 21,2 84,8 111,6 31,6 32,0 13,4 14,0 18,2 18,0 1,211 16. 
18 Maďarsko HU 2 682 4 811 1,794 15,7 20,0 133,1 117,6 35,7 32,9 23,2 19,4 12,5 13,5 1,720 18. 
19 Slovensko SK 2 800 4 372 1,561 14,2 18,3 127,5 129,4 19,5 22,1 7,5 8,7 12,0 13,4 1,615 19. 

Prameny: A: OECD: pramen [4]; B: Eurostat: pramen [6]; výpočty vlastní  
 

Poznámka y vysvětlivky: 1) průměrné roční čisté nominální výdělky podle pramene [4]; 2) odvětví OKEČ viz poznámka v tabulce 1; 3) národní měny států mimo eurozónu 
přepočteny průměrným ročním kurzem podle pramene [6]; 
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Druhou skupinou států s nízkou úrovní srážek z hrubých výdělků jsou státy 
s vysokou úrovní těchto výdělků, které se v sociální ochraně orientují na individuální zajištění 
z peněžních disponibilních zdrojů zaměstnanců: 
 

úroveň srážek 
z PRHNV1) 

úroveň a pořadí 
příspěvků 

zaměstnavatelů3)  pořadí podle 
úrovně PRHNV1) 

% pořadí 

pořadí 
podle 

PČNV2) 
% pořadí 

V. Británie 2. 26,5 12.-13. 1. 10,5 17-18. 
Lucembursko 4. 26,5 12.-13. 2. 13,6 15-16. 
Irsko 10. 17,7 19. 3. 13,6 15-16. 

1)  průměrný roční hrubý nominální výdělek; 2) průměrný čistý nominální výdělek; 3) příspěvky zaměstnavatelů na 
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (% k hrubé mzdě).  
  

V těchto státech se relativně nízké daňově-příspěvkové zatížení hrubých výdělků 
nekombinuje pro zajištění státního systému sociálního a zdravotního zabezpečení vyššími 
sazbami příspěvků zaměstnavatelů na pojištění zaměstnanců. Zabezpečení se přesouvá do 
oblasti osobní odpovědnosti; úroveň čistých (disponibilních) výdělků v těchto ekonomikách 
zřejmě umožňuje věnovat jejich část na individuální sociální ochranu.  

 
5.3 Pokud jde o vnitřní strukturu celkových srážek z hrubých mezd, tj. podílu daně 

z příjmů a příspěvků na sociální pojištění, jsou proporce v jednotlivých ekonomikách zřejmě 
ovlivňovány především celkovou dlouhodoběji vznikající architekturou financování sociálně 
zdravotních systémů a ostatních veřejných výdajů. V deseti státech (BE, FR, HU, SE, IT, FI, 
ES, DK,UK,IE) je větší část zátěží hrubých výdělků dána daní z příjmů; přičemž vnitřní 
poměr daně a příspěvků kolísá zhruba z poměru 55 : 45 (FR) do 75 : 25 (DK). V devíti státech 
je vyšší podíl srážkové zátěže hrubých výdělků dán příspěvky na sociální a zdravotní pojištění 
(resp. podíl složek je vyrovnán; DE, AT, CZ, PL, EE, SK, NL, PT, LU); tyto systémy 
financování státního (veřejného) sociálního a zdravotního pojištění (zejména pokud jsou 
spojeny s odděleným hospodařením fondů) výrazněji garantují adresné určení zdrojů. 

Ve sledovaném období (2000 až 2005) se ve většině států prosadila tendence ke 
snížení zátěže hrubých mezd; ke snížení došlo ve 12 státech; výrazněji v LU a DK o 3,1 p.b., 
ve FI o 2,9 p.b., v DE a HU o 2,8 p.b., v IE a SE o 2,6 až 2,7 p.b. V sedmi státech (UK, AT, 
FR, ES, EL, CZ, SK) došlo do roku 2005 ke zvýšení příspěvkově-daňových srážek (převážně 
v nevelkém rozsahu); k většímu zvýšení zátěže došlo (podle disponibilních údajů OECD) na 
Slovensku (2,6 p.b.), v České republice (1,5 p.b.), ve V. Británii a Rakousku (1,1 p.b.). 
Změny (snížení nebo zvýšení) zátěže se převážně realizují změnami sazeb daně z příjmu.  

Pozice České republiky v úrovni průměrného čistého výdělku určuje nižší úroveň 
zatížení proti většině vyspělých států EU. Postavení čistých mezd vůči Německu, Rakousku, 
Francii, Belgii, Dánsku se oproti relacím hrubých mezd poněkud zlepšuje. Oproti roku 2000 
se však relativní postavení čistých mezd ČR vzhledem k protikladnému vývoji zatížení 
zhoršilo. 

V tabulce 8 jsou shrnuty souhrnné informace z pramene [4] o daňově-příspěvkovém 
zatížení převedené na průměrnou hrubou nominální mzdu. 
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T a b u l k a  8  Daňově-příspěvkové zatížení základních nákladů práce a hrubých mezd 
v roce 2005; procento z roční průměrné hrubé nominální mzdy a pořadí států (pořadí 
států sestupné podle součtového daňově-příspěvkového zatížení v % z hrubé mzdy; sl. d) 

% zatížení hrubé mzdy pořadí států 
ř. stát sym- 

bol A B C D = 
B+C E F = 

C+E B C D E F 

a b c d e f g h i j k l m n 
1 Belgie BE 72,2 30,3 14,0 44,3 27,9 41,9 6. 6. 5. 2. 1.
2 Francie FR 71,3 42,3 13,6 55,9 15,4 29,0 1. 7. 1. 9. 10.
3 Maďarsko HU 68,4 35,5 13,5 49,0 19,4 32,9 2. 8. 2. 6. 5.
4 Německo DE 62,7 21,0 20,8 41,8 20,9 41,7 12. 2. 8. 5. 2.
5 Rakousko AT 61,2 29,1 18,0 47,1 14,1 32,1 8. 3-4. 4. 10. 6.
       
6 Švédsko SE 61,1 30,1 7,0 37,1 24,0 31,0 7. 16. 10. 4. 9.
7 Itálie IT 60,4 33,1 9,2 42,3 18,1 27,3 4. 13. 7. 7. 11.
8 Česká rep. CZ 59,1 35,0 12,5 47,5 11,6 24,1 3. 10. 3. 15. 14.
9 Finsko FI 55,3 24,0 6,4 30,4 24,9 31,3 11. 17. 13. 3. 8.

10 Polsko PL 52,5 20,5 18,0 38,5 14,0 32,0 13. 3-4. 9. 11-12 7.
       

11 Španělsko ES 50,8 30,5 6,3 36,9 14,0 20,3 5. 18. 11. 11-12 18.
12 Řecko EL 49,8 28,2 16,0 44,2 5,6 21,6 9. 5. 6. 19. 16.
13 Slovensko SK 48,0 25,9 13,4 39,3 8,7 22,1 10. 9. 8. 18. 15.
14 Nizozemsko NL 42,7 10,5 21,7 32,2 10,5 32,2 17-18 1. 12 .16. 4.
15 Dánsko DK 41,6 0,6 10,6 11,2 30,4 41,0 19. 11. 19 1. 3.
       

16 Portugalsko PT 40,2 19,1 11,0 30,1 10,1 21,1 14. 12. 15. 17. 17.
17 Lucembursko LU 40,1 13,6 13,9 27,5 12,6 26,5 16-15 9. 16.  14-13 12-13
18 V. Británie UK 37,0 10,5 9,1 19,6 17,4 26,5 17-18 14. 17. 8. 12-13
19 Irsko IE 28,5 13,6 5,1 18,7 12,6 17,7 16-15 19. 18. 14-13 19.

Pramen: OECD: pramen [4]; výpočty vlastní 
 

Poznámky a vysvětlivky: A: součtové daňově-příspěvkové zatížení; B: sazba příspěvků zaměstnavatelů na 
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců; C: sazba příspěvků zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění; 
D: součtová sazba příspěvků zaměstnavatelů a zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění; E: daň z příjmu 
placená zaměstnanci F: celková srážka z hrubé mzdy (součet daně z příjmu a příspěvku zaměstnance na sociální 
a zdravotní pojištění). 
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6. Paritní kupní síla čistých výdělků 
 

6.1 Tabulka 9 obsahuje soubor informací zahrnujících indikátory konečné fáze 
transformace od nominálních hodnot nákladů práce k hodnotám mezinárodně srovnatelné 
kupní síly disponibilních (čistých) výdělků. Paritní úroveň kupní síly průměrných 
disponibilních výdělků a její změny charakterizují mezinárodní pozici národních 
ekonomik v bezprostředním přínosu výdělků k životní úrovni zaměstnanců v období 
jejich výdělečné činnosti. 

Údaje v tabulce naznačují podstatné změny v paritní výdělkové pozici 
jednotlivých států oproti nominálním hodnotám. Základním faktorem ovlivňujícím tyto 
změny je relativní cenová hladina konečné spotřeby domácností (CHKSD) v jednotlivých 
ekonomikách (v tabulce 9 je bází národních hladin průměrná cenová úroveň EU-25) 
stanovená vícenásobným porovnáváním národních cenových úrovní rozsáhlého souboru 
výrobků a služeb vstupujících do konečné spotřeby domácností; údaje viz sl. k až m tabulky. 

 
6.2 Úroveň relativních cenových hladin mezi 19 porovnávanými státy se v roce 2005 

pohybuje v rozmezí od minima 0,561 (Maďarsko) do maxima 1,383 (Dánsko); to představuje 
2,5násobek (ve státech přijatých za členské státy od 1.1.2007 byla v roce 2005 cenová hladina 
konečné spotřeby domácností ještě nižší než uvedené minimum: Rumunsko 0,528, Bulharsko 
0,412;22 viz tabulka 10 v tabulkové příloze. 

Relativní CHKLSD se výrazně odlišují i mezi státy EU-15; nejnižší vykázalo v roce 
2005 Portugalsko (koeficient 0,86 průměru EU-25); poměr k maximu (Dánsko) činí 1 : 1,6. 
Rovněž ve státech eurozóny, v níž jednotná měna má mnohostranné sjednocující důsledky, 
zůstávají rozdíly cenových hladin konečné spotřeby domácností značné (maximální koeficient 
Irsko 1,23, minimum Portugalsko).  

 
6.3 Na diferenciaci cenových hladin konečné spotřeby domácností působí komplex 

faktorů. Lze vyslovit hypotézu, že relativní CHKSD závisí: 
-  na úhrnné koupěschopné poptávce příjmů obyvatelstva (v sektoru domácností) v každém 

státě; do těchto příjmů vstupují, vedle disponibilních zaměstnaneckých výdělků, příjmy 
osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných), tj. smíšený důchod, resp. jeho 
část určená na konečnou spotřebu domácností, souhrn sociálních příjmů, jejichž příjemci a 
uživatelé jsou důchodci (starobní, invalidní), sebezaměstnaní a sociálně závislé osoby a 
souhrn dalších příjmů domácnosti (z držby kapitálu - peněžního, půdy apod., výher 
apod.). Úroveň těchto příjmů je stochasticky závislá na úrovni rozvoje národní ekonomiky 
(zhruba vyjádřené hrubým národním produktem v PPS na obyvatele),  

-  souhrnem faktorů vyjadřujícím historické (dlouhodobé) společenské (politické, sociální) 
souvislosti a rovněž některé širší vazby na přírodně-klimatické podmínky. 

Z těchto hledisek se utvářejí tři typické skupiny států: skandinávské (severské), jižní, 
postkomunistické. 

                                                 
22 Hodnoty cenových hladin jsou v souladu s tabulkou 9 sl. k až n uváděny jako koeficienty národních hladin 
vůči bázi EU-25 (vyjádřená hodnotou 1,000). 
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Severské členské státy EU vykazují vysokou cenovou hladinu konečné spotřeby 
domácností; v roce 2005 patří koeficienty cenové hladiny v těchto státech k nejvyšším:23 
 

Dánsko 1,383 
Finsko 1,218 
Švédsko 1,173 

                                                 
23 Obdobná vysoká cenová hladina existuje i v dalších (nečlenských) severských státech: koeficienty konečné 
cenové hladiny spotřeby domácností činily v roce 2005 v Norsku 1,392 a na Islandě 1,515 (viz tab. 10 
v tabulkové příloze). Všechny uvedené koeficienty cenové hladiny konečné spotřeby domácností jsou převzaty 
z pramene [7].  



 

 32

T a b u l k a  9  Paritní úroveň kupní síly průměrných ročních čistých nominálních výdělků v letech 2000 a 20051); státy řazeny podle 
hodnot ve sl. e 

paritní úroveň kupní síly průměrného ročního čistého výdělku 
(euro PPP, relativní cenová hladina konečné spotřeby domácností; EU-25 = 1,000) 

relace 

relativní cenová hladina 
konečné spotřeby domácností 

(EU-25 = 1,000) 
CZ/N   

ř. stát sym- 
bol absol. 

€ PPP 
2000 

absol. 
€ PPP 
2005 

index 
05/00 N/UK 

2005 
N/DE 
2005 2000 2005 2000 2005 

index 
00/05 

pořadí 
indexy 
05/00 
(sl.f) 

a b c d e f g h i j k l m n 
1 V. Británie UK 24 310 29 625 1,219 100,0 127,6 31,1 33,4 1,173 1,037 0,884 7. 
2 Lucembursko LU 24 368 28 489 1,169 96,2 122,7 31,0 34,7 1,009 1,045 1,036 12. 
3 Nizozemsko NL 20 052 24 501 1,222 82,7 105,5 37,7 40,4 1,042 1,043 1,003 6. 
4 Německo DE 19 582 23 222 1,184 78,4 100,0 38,6 42,6 1,056 1,031 0,976 11. 
5 Rakousko AT 20 124 23 355 1,111 78,8 100,6 37,5 42,4 1,021 1,021 1,001 16. 
              

6 Irsko IE 15 708 21 276 1,354 71,5 91,2 48,2 46,7 1,116 1,230 1,102 2. 
7 Belgie BE 17 046 20 199 1,185 68,2 87,0 44,4 49,0 1,058 1,047 0,987 10. 
8 Francie FR 17 790 19 697 1,107 66,5 84,8 42,5 50,2 1,070 1,090 1,090 17. 
9 Švédsko SE 16 326 19 627 1,202 66,3 84,5 46,3 50,4 1,267 1,173 0,926 8. 

10 Dánsko DK 16 537 18 790 1,136 63,4 80,9 45,8 52,6 1,278 1,383 1,082 14. 
              

11 Finsko FI 14 456 18 456 1,277 62,3 79,5 52,3 53,6 1,230 1,218 0,990 4. 
12 Španělsko ES 16 200 18 084 1,116 61,0 77,9 46,7 54,7 0,820 0,912 1,073 15. 
13 Řecko EL 13 824 15 784 1,196 55,8 71,2 54,7 59,8 0,840 0,870 1,036 9. 
14 Itálie IT 15 279 15 784 1,033 53,3 68,0 49,5 62,7 0,940 1,048 1,115 19. 
15 Portugalsko PT 11 540 12 204 1,058 41,2 49,7 65,6 81,0 0,734 0,860 1,117 18. 

              
16 Česká rep. CZ 7 566 9 892 1,307 33,4 42,6 100,0 100,0 0,472 0,572 1,212 3. 
17 Polsko PL 7 478 8 491 1,137 28,7 36,6 101,2 116,5 0,563 0,597 1,060 13. 
18 Maďarsko HU 6 349 7 793 1,227 26,3 33,6 119,2 126,9 0,441 0,561 1,272 5. 
19 Slovensko SK 5 541 7 710 1,391 26,0 33,2 136,5 128,3 0,484 0,624 1,289 1. 

Prameny: A: OECD pramen [4]; B: Eurostat: pramen [7]; výpočty vlastní 
 

Poznámky a vysvětlivky: 1) roční čisté výdělky za svobodné, bezdětné manuální zaměstnance, průměrné výdělky v odvětví průmyslu a komerčních služeb 
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Lze vyslovit předpoklad, že vedle vlivu hospodářské úrovně působí zde i klimatický 
faktor ovlivňující jak strukturu spotřeby, tak dodatečné náklady působící na cenovou úroveň a 
relace. 

Skupina středomořských států (Španělsko, Řecko, Portugalsko a Itálie ze „starých“ 
členských zemí a Malta, Kypr a Slovinsko ze států EU-10 se vyznačuje nízkou hladinou cen 
konečné spotřeby domácností; naznačují to koeficienty CHKSD za rok 2005: 
 

Malta 0,725 
Slovinsko 0,745 
Portugalsko 0,860 
Řecko 0,870 

 
Je zřejmé, že i v této skupině působí určité společné faktory ovlivňující cenovou 

hladinu. Vedle vlivu nižší dosažené hospodářské úrovně působí pravděpodobně i zde 
klimatické faktory, snižující náklady i cenovou úroveň; vliv může mít i struktura ekonomiky 
s vysokým podílem odvětví cestovního ruchu, pohostinství a obchodu. 

Nízká cenová úroveň v postkomunistických státech je přímým důsledkem 
hospodářského zaostávání a mnohostranného dlouhodobého odtržení od procesů tržních 
ekonomik, které se teprve postupně a ne přímočaře odstraňují; indexy cen konečné spotřeby 
domácností národních ekonomik dosahovaly v roce 2005 těchto (celkově nejnižších) hodnot: 
 

Bulharsko  0,427 
Rumunsko 0,528 
Litva 0,536 
Lotyšsko 0,555 
Slovensko  0,561 
Česká rep. 0,578 
Polsko 0,597 
Maďarsko 0,624 
Estonsko 0,634 

 
6.4 Z hlediska vývoje cenové hladiny naznačují údaje ve sloupcích h a p tab. 9 zcela 

jednoznačný trend ke sbližování dosud značně odstupňované úrovně mezi státy; trend je 
charakterizován těmito skutečnostmi: 
-  jednoznačně je sbližovací tendence zřejmá z vývoje cenové hladiny členských států ze 

střední a východní Evropy (postkomunistických států). S výjimkou Lotyšska došlo mezi 
sledovanými roky (2000, 2005) v této skupině států ke zvýšení úrovní hluboce 
podprůměrných cenových hladin (v důsledku nadprůměrné dynamiky jejich růstu).24  

-  ve státech EU-15 není tendence ke sbližování tak jednoznačná. Ve státech 
s podprůměrnou cenovou hladinou v roce 2000 (Řecko, Španělsko, Itálie, Portugalsko) 
došlo do roku 2005 k jejímu růstu, avšak v některých státech s již dosaženou vysokou 
relativní hladinou se její úroveň rovněž dále zvyšovala (Dánsko, Irsko, Francie, 
Nizozemsko). K výraznému poklesu vysoké relativní cenové hladiny došlo ve V. Británii 
(index 0,884) a Švédsku (0,926), nevelkého snížení bylo dosaženo v Německu a Belgii; 

                                                 
24 Mimo informace uvedené v tabulce 9 jsou údaje za další státy této skupiny tyto: 

 2000 2005 index 
Bulharsko 0,378 0,412 1,092 
Estonsko 0,568 0,638 1,123 
Lotyšsko  0,575 0,555 0,965 
Rumunsko 0,418 0,528 1,263 
Slovinsko 0,731 0,745 1,019 
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souhrnně tyto pohyby znamenaly za EU-15 stagnaci relativní cenové hladiny. Je zřejmé, 
že úroveň a pohyby cenové hladiny jsou podstatně ovlivňovány vnitřními sociálně-
ekonomickými procesy v jednotlivých národních ekonomikách. 

  
6.5 Souhrnně lze konstatovat, že: 
-  ze souboru faktorů, pod jejichž vlivem se utváří relativní cenová hladina konečné spotřeby 

domácností jednotlivých národních ekonomik má prioritní úlohu disponibilní kupní síla 
obyvatelstva, která sama odráží úroveň rozvoje ekonomiky (čím vyšší je kupní síla 
obyvatelstva, tím je pravděpodobně vyšší i cenová hladina), 

-  sbližování dosud diferencovaných národních hladin bude dlouhodobý proces. Rozdíly 
národních cenových hladin konečné spotřeby domácností mají, vedle ekonomického 
působení, pro státy s nižší cenovou hladinou důležitou sociálně ochrannou funkci 
z hlediska reálné kupní síly výdělků, 

-  působení dalších, i když méně významných faktorů (společenské, politické, přírodně-
klimatické a další vlivy) budou pravděpodobně působit k tomu, že určité rozdíly cenových 
hladin se budou reprodukovat dlouhodobě, možná trvale. Je pravděpodobné, že se 
vytvářejí skupiny států s obdobnými, a mezi těmito skupinami fakticky trvalými rozdíly 
cenových hladin; to může v procesu sjednocování ekonomických a sociálních struktur 
v Evropské unii vést k charakteristické teritoriální dělbě života občanů Unie. Jde o takové 
procesy, které v určitém rozsahu probíhají již v současné době - jako je přesídlování 
obyvatel v důchodovém věku ze severních členských států do jižních, a s tím související 
podnikatelský sektor (výstavba nemovitostí, zprostředkování aj.).25  

 
6.6 Absolutní i relativní hodnoty paritní úrovně kupní síly čistých nominálních 

výdělků, jejichž indikátory jsou uvedeny ve sloupcích d až j tab.9, naznačují tyto podstatné 
souvislosti: 
  

Za prvé. Paritní kupní síla průměrných disponibilních výdělků národních ekonomik 
s nižší relativní cenovou hladinou konečné spotřeby domácností (jde o ekonomiky z „jižní 
větvě“ EU, tj. Španělsko, Řecko, Portugalsko a středoevropské postkomunistické státy - 
Českou republiku, Polsko, Slovensko, Maďarsko) dosahuje vyšší relativní pozice než 
nominální hodnoty nákladů práce (tab. 1 a tab. 2), hrubých výdělků (viz tab. 3) i čistých 
(disponibilních) výdělků (viz tab. 5). Rozmezí mezi pozicí národních ekonomik s nejvyšší 
úrovní jednotlivých nominálních parametrů (parametrů v národních měnách přepočtených 
směnným kurzem těchto měn na porovnávací měnu - euro) kupní síly čistého (disponibilního) 
výdělku se poměrně výrazně zužuje: 
 

nominální veličiny   
základní náklady práce  1 : 7,0 (Slovensko : Německo)1) 
náhrady zaměstnancům 1 : 6,6 (Slovensko : Belgie)2) 
hrubý výdělek 1 : 7,3 (Slovensko : Dánsko)3) 
čistý výdělek 1 : 7,0 (Slovensko : V.Británie)4) 

paritní kupní síla čistého 
výdělku 1 : 3,8 (Slovensko : V. Británie)5) 

 
1) tabulka 1, sl. g; 2) tabulka 2, údaje za rok 2004; 3) tabulka 3, sl. g; 4) tabulka 5, sl. g; 5) tabulka 9, sl. g  
 

                                                 
25 V naznačených souvislostech by bylo účelné zaměřit podrobnější analýzy na vztahy cenových úrovní podle 
podrobnějších komoditních struktur. 
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Tento sbližovací proces může probíhat jen za příznivých proporcí ekonomického 
vývoje. Sbližování paritní kupní síly průměrných disponibilních výdělků bezprostředně 
vyžaduje, aby dynamika nominálních čistých výdělků předstihovala dynamiku pohybu 
relativní cenové hladiny konečné spotřeby domácností. Takový pohyb ve sledovaném období 
(2000 až 2005) probíhal, a to výrazně diferencovaně mezi členskými státy. Dynamiky 
předstihu průměrných nominálních výdělků proti relativní cenové hladině se mezi státy 
značně odlišují. 

Nejintenzivnější předstih uvedených hodnot v období 2000 až 2005 byl dosažen 
v těchto státech (řazeno podle indexu přírůstku čistých paritních výdělků): 
 

index přírůstku  
čistých nom.výdělků cenové hladiny1) čistých parit.výdělků  

Maďarsko 1,794 1,289 1,391 
Irsko 1,486 1,102 1,348 
Česká republika  1,584 1,212 1,307 
Finsko 1,264 0,990 1,277 
Slovensko 1,561 1,272 1,227 

1) Cenová hladina konečné spotřeby domácností 
  

Nejnižší přírůstek čistých paritních výdělků byl zaznamenán v rozmezí 3,3 až 11,6 % 
v Itálii, Portugalsku, Francii, Rakousku a Španělsku (viz sl. f tab. 9).  

 
Za druhé. Proces sbližování paritní úrovně kupní síly čistých nominálních výdělků 

středoevropských postkomunistických států (EU-4) se státy EU-15 je důležitým dílčím 
kritériem nominální a reálné konvergence těchto ekonomik. 

Z údajů tabulky 9 lze charakterizovat proces konvergence paritní úrovně kupní síly 
čistých nominálních výdělků států „visegrádské skupiny“ jednak změnou pozice tohoto 
indikátoru vůči Německu (jako největší národní ekonomice z členských států EU) ve 
sledovaném období (2000 - 2005), jednak relacemi vůči státům EU-15 s nejnižší úrovní 
tohoto indikátoru. 

Mezi roky 2000 a 2005 se relativní pozice paritní kupní síly čistých nominálních 
výdělků států „visegrádské skupiny“ vůči Německu změnila takto: 

 

relace paritní kupní síly čistých nom. výdělků  
2000 2005 změna p.b. 

Česká republika 38,6 42,6 4,0 
Polsko 38,2 36,6 - 1,6 
Maďarsko 32,4 33,6 0,8 
Slovensko 28,3 33,2 4,9 

(státy řazeny podle úrovně relací v roce 2005; hodnoty převzaty z tabulky 10) 
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Údaje sloupce h tab. 9 naznačují, že rozdíl mezi úrovní paritní kupní síly čistých 
výdělků mezi středoevropskými postkomunistickými státy a státy EU-15 s nejnižší úrovní 
tohoto indikátoru (Portugalsko, Itálie, Řecko, Španělsko) byl v roce 2005 značný (dosahoval 
desítek procent): 

relace  úroveň paritní kupní síly  
čistého nom. výdělku 2005 PT/N3) ES/N3) 

Portugalsko1) 12 204 100 148 
Španělsko1) 18 084 67 100 
Maďarsko2) 7 710 158 235 
Slovensko2) 7 793 157 232 
Polsko2) 8 491 144 213 
Česká rep.2) 9 892 123 183 

1) Rozpětí úrovně paritní kupní síly čistých nominálních výdělků států EU-15 s nejnižší úrovní tohoto indikátoru 
(viz sl. e tab. 9); 2) Státy řazeny podle rostoucí úrovně paritní kupní síly čistých nominálních výdělků; 3) N: 
hodnoty indikátorů jednotlivých států  
 

Tyto dílčí číselné přehledy naznačují obrovskou podmíněnost, křehkost a 
dlouhodobost konvergence středoevropských postkomunistických států se státy EU-15 
v oblasti výdělkové parity. 

Úspěšnost průběhu sbližování výdělkové parity je mnohostranně podmíněna 
ekonomicky i mimoekonomicky (politicky, sociálně) na obou stranách porovnávaných států; 
je to dáno pozicí paritních výdělků na konci rozdělovacích a přerozdělovacích reprodukčních 
procesů. Bází na straně středoevropských států je dynamika hospodářského rozvoje 
převyšující tuto dynamiku ve státech EU-15. Na tuto bázi relativně volně navazuje vnitřní 
vývoj nominální výdělkové hladiny a její relativní pohyb vůči jednotlivým porovnávaným 
státům a jejich souhrnům (EU-25, resp. EU-15); čím je vyšší dynamika nominálního 
výdělkového průměru národní ekonomiky oproti porovnávaným státům (jejich souhrnům), 
tím se jeho pozice v mezinárodním porovnání zvyšuje. Korekci dává pohyb směnného kurzu 
národní měny vůči euru jako hlavní porovnávací měně v mezinárodní komparaci (apreciace 
kurzu národní měny mezinárodní pozici nominálních výdělků zlepšuje, depreciace zhoršuje). 
Proces změn daňové zátěže ovlivňuje dynamiku hrubých a čistých výdělků; zvýšení zátěže 
vede ke snížení dynamiky čistých výdělků, snížení daňové zátěže znamená vyšší růst výdělků 
oproti hrubým.  

 
6.7 Dosud značný a zřejmě dlouhodobě se reprodukující odstup mezi úrovní paritní 

kupní síly disponibilních (čistých) výdělků mezi státy s vysokou úrovní těchto indikátorů a 
státy s jejich nízkou úrovní (jde zejména o středoevropské, pobaltské a balkánské 
postkomunistické státy) má svůj nesporný základ v rozdílech úrovně hospodářského rozvoje 
měřeného úrovní hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele a produktivity práce na 
zaměstnanou osobu (oba indikátory v PPS - euro). 

Analýza relativní pozice indikátorů kupní síly srovnatelných čistých nominálních 
výdělků zaměstnanců, produktivity práce na zaměstnanou osobu v národních ekonomikách 
(HDP v PPS/ zaměstnaná osoba) a HDP v PPS na obyvatele ve středoevropských 
postkomunistických státech („visegrádská skupina“) vůči Německu26 (na podkladě údajů tab. 
10) vede k těmto poznatkům: 

                                                 
26 Německo je vzato za základ porovnání s ohledem na skutečnost, že lze porovnávat všechny indikátory 
vstupující do analýzy; v průměrných hodnotách EU-25 nebo EU-15 nejsou k dispozici hodnoty průměrných 
výdělků uváděných v základním informačním zdroji OECD (pramen [4]). Německo je zvoleno vzhledem 
k pozici jeho ekonomiky jako největší z národních ekonomik členských států EU (představuje zhruba pětinu EU-
25). 
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-  nejvyšší relativní úroveň paritní kupní síly čistých výdělků, HDP na obyvatele a prakticky 
i v produktivitě práce na zaměstnaného (indikátor je téměř shodný s Maďarskem) 
dosahuje v roce 2005 Česká republika. Pozice ostatních států je podle výdělkových a 
výkonnostních indikátorů kolísající; pořadí států je toto: 

 

 PL SK HU 
výdělky 2. 3. 4. 
produktivita 3 - 4. 3 - 4. 1. 
HDP/obyv. 4. 3. 2.27 

  
-  podstatné je zjištění, že po celé analyzované období byla u všech států relativní pozice 

výkonnostních ukazatelů (produktivita na zaměstnaného, HDP na obyvatele) vůči 
Německu (a rovněž vůči EU-15 i EU-25) příznivější než pozice kupní síly srovnatelných 
čistých výdělků. To naznačuje, že se ve středoevropských transformujících se 
ekonomikách prosazuje charakteristický rys ekonomicky slabších, transformujících se 
ekonomik - nižší podíl (účast) zaměstnanců na dosažení výkonnosti národních ekonomik a 
na vytvářených důchodových zdrojích;28 

-  předstih relativní úrovně výkonových ukazatelů oproti pozici čistých paritních výdělků se 
v období 2000 až 2005 ve všech státech zvětšuje. Účast zaměstnanců na zdrojích se tedy 
v tomto období snížila. Čisté výdělky zaměstnanců nevytvářejí tlak na neproporcionalitu 
vývoje analyzovaných národních ekonomik; 

-  konvergence srovnatelné úrovně čistých výdělků probíhá tedy pomaleji než u výkonnosti. 
V Polsku bylo ve sledovaném období zaznamenáno dokonce zvětšení odstupu výdělkové 
pozice oproti Německu a v ostatních státech jsou „předstihové indexy“ kupní síly výdělků 
nižší (viz sloupec f) než předstihové indexy výkonnostních indikátorů ve sl. i a l (s 
výjimkou indexu produktivity v Maďarsku). Absolutní rozdíly (viz hodnoty rozdílů 
v proc. bodech ve sloupcích m až p tab. 10) se ve všech státech zvyšují. 

 

                                                 
27 Porovnání relativní úrovně produktivity práce na zaměstnaného vůči Německu (podle pramene [3] ) ve 12 
nových státech (tj. včetně Rumunska a Bulharska) naznačují, že Maďarsko a Česká republika zaujímají 4. a 5. 
pozici: 

Malta 78,6 Slovensko 61,0 
Slovinsko 74,3 Estonsko 54,8 
Kypr 74,2 Litva 51,5 
Maďarsko 67,7 Lotyšsko 45,3 
Česká rep. 67,1 Rumunsko 38,4 
Polsko 61,0 Bulharsko 32,3 

Relativní pozice vůči Německu proti roku 2000 se zhoršila u Malty a Kypru; prakticky stagnuje v Bulharsku. 
28 Hlubší analýza tohoto rysu ekonomického vývoje je za rámcem této studie. Naznačují se podstatné souvislosti 
přerozdělení výnosů a důchodů mezi zaměstnanci a ostatními sociálními skupinami.  
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T a b u l k a  10  Relace paritní úrovně kupní síly čistých nominálních výdělků, produktivity práce na zaměstnance a hrubého domácího 
produktu mezi Českou republikou, Polskem, Slovenskem, Maďarskem a Německem v letech 2000 a 2005 (%, C - E = 100,0), (pořadí 
států podle relace kupní síly srovnatelných čistých výdělků v roce 2005; sl. e) 

A B C B - A C - A 
rozdíl v p.b., sl: rozdíl v p.b., sl: relace kupní síly srovnatelných 

čistých výdělků 
relace produktivity práce na 

zaměstnaného (HDP/PPS, euro)
relace HDP na obyvatele 

(PPS, euro) g - d h - e j - d k - e ř. stát symbol 

2000 2005 i1) 2000 2005 i1) 2000 2005 i1) 2000 2005 2000 2005 
a b c d e f g h i j k l m n o p 
 I. A, B, C               

1 Německo DE 100,0 100,0 1,000 100,0 100,0 1,000 100,0 100,0 1,000 - - - - 
2 Česká rep. CZ 38,6 42,6 1,104 57,8 67,1 1,161 56,9 66,5 1,168 19,2 24,5 18,3 23,9 
3 Polsko PL 38,2 36,6 0,958 50,7 61,0 1,203 41,8 45,5 1,089 12,5 24,4 3,6 8,9 
4 Maďarsko HU 32,4 33,6 1,037 53,9 61,0 1,131 42,2 50,2 1,190 21,5 27,4 9,8 16,6 
5 Slovensko SK 28,3 33,2 1,173 59,9 67,7 1,130 47,1 55,6 1,180 18,8 22,4 31,6 34,5 

Pramen: OECD (pramen [4]), Eurostat (pramen [5]) 
 

Poznámky a vysvětlivky: 1) index předstihu (přiblížení) růstu indikátorů A, B, C v CZ, PL, SK, HU oproti jejich růstu v DE 
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7. Výdělkový diferenciál mezi státy a přeshraniční migrace za prací 
 

7.1 Významným bezprostředním sociálněekonomickým projevem výrazného rozdílu 
paritní kupní síly čistých nominálních výdělků mezi státy EU-15 a EU-10 (resp. EU-4) je 
příjmověvýdělková motivace k legální i nelegální migraci za prací (výdělkem) do států 
s vyššími výdělky. Stručně lze základní souvislosti výdělkové motivace k pracovní migraci 
do zahraničí charakterizovat takto (text shrnuje poznatky řady předchozích analýz): 

 
Za prvé. Výdělková motivace k odchodu za prací do ciziny patří v komplexu 

impulzů k migraci tohoto typu29 k prioritním faktorům. U značné části migrujících jde o 
faktor rozhodující, u prakticky všech ostatních je v jejich postojích přítomen na významné 
pozici spolu s potřebou získání odborně-profesionálních znalostí a zkušeností a zdokonalení 
úrovně ovládání cizích jazyků. 

 
Za druhé. Příjmová motivace k migraci za prací do zahraničí je tím silnější 

(intenzivnější), čím větší je rozdíl (diferenciál) mezi úrovní výdělků v mateřských státech a 
státech hostitelských. 

 
Podle opakovaných analýz lze orientačně charakterizovat míru a hranice příjmové 

motivace k migraci za prací do zahraničí tak, že: 
-  velmi silný sklon k migraci existuje v situaci, kdy úroveň výdělků (výdělkový 

diferenciál) je v cílovém (hostitelském) státě několikanásobně (minimálně zhruba 
trojnásobně) vyšší oproti vysílajícímu státu (recipročně je výdělková úroveň v tomto 
státě třetinová, resp. ještě nižší). Takové výdělkové diferenciály znamenají, že síla jejich 
působení je ve vztahu k jiným faktorům dominantní; 

-  silný migrační sklon trvá, pokud se výdělková úroveň v cílovém státě pohybuje okolo 
dvojnásobku úrovně vysílajícího státu. V tomto pásmu výdělkových rozdílů intenzita 
působení příjmové migrace postupně slábne; ostatní faktory získávají na významu. 
Z ekonomických faktorů jde zejména o vysokou nezaměstnanost (přesah nabídky 
pracovních sil oproti nabídce pracovních míst) v mateřském státě a možnost zaměstnání 
v cílovém státě i při nižší atraktivitě výdělku; významně mohou rovněž působit snadná 
dopravní dostupnost, jazyková a kulturní příbuznost mezi vysílajícím a přijímajícím 
státem;30 

 
Výdělková motivace k migraci se utlumuje, pokud výdělková úroveň ve vysílajícím 

státě dosahuje zhruba tří čtvrtin (75 %) příjmové úrovně cílového státu (recipročně 
dosahuje výdělkový diferenciál hodnotu cca 133 % ve prospěch hostitelského státu); náklady 
migrace (ekonomické a osobní) pak převyšují její přínosy. 

                                                 
29 Jde o mezistátní migrace, jejichž základem jsou ekonomické důvody odchodu do ciziny. Existují ovšem 
rozsáhlé skupiny důvodů emigrace, které mají základy v jiných sférách společenského a osobního života, např. 
ohrožení života ozbrojenými konflikty (války všeho druhu, povstání apod.), politickým útlakem (věznění, 
popravy, genocida aj.), ideové, náboženské a obdobné rozdíly v životní orientaci, příbuzenské a partnerské 
vztahy (podrobněji např. pramen [8]). 
30 Takto ovlivňovaly (v období 2000 až 2005) uvedené faktory migraci např. mezi Českou republikou a 
Slovenskem. Výdělky v ČR převyšovaly kupní sílu, (v průměru) srovnatelnou úroveň v SR jen o zhruba 20 až 25 
%, avšak situace na pracovním trhu byla, při jeho celkové otevřenosti v obou státech, v ČR příznivější (nižší 
nezaměstnanost, vyšší poptávka po pracovnících), a to zejména v některých oborových segmentech (např. 
stavebnictví, obchodní řetězce, zdravotnictví); dopravní dostupnost, jazyková a kulturní blízkost migraci za prací 
ze Slovenské republiky do ČR rovněž významně pozitivně ovlivňují. Specifický charakter má migrace Romů ze 
Slovenska do ČR; to vyžaduje samostatnou analýzu zejména s ohledem na skutečnost, že motivací této migrace 
je i výhodnost sociálních dávek v ČR oproti SR.  
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Za třetí. Síla výdělkové motivace k mezistátní migraci je značně závislá na 
migrační politice cílového státu. Intenzita motivace zesiluje, pokud je tato politika založena 
na volném pohybu osob včetně osob hledajících zaměstnání; administrativní a obdobné 
regulační mechanismy (např. migrační kvóty, pracovní povolení apod.) výdělkovou motivaci 
omezují, resp. deformují; vzniká nelegální pracovní migrace (s řadou negativních 
společenských a ekonomických důsledků). 

  
Za čtvrté. Analýzy týkající se charakteru a podmínek migrace za prací z ČR do 

zahraničí opakovaně realizované v posledních zhruba 10 letech (prameny [8], [9]) prokazují, 
že převážná část faktických nebo potenciálních migrantů, realizuje resp. předpokládá 
realizovat odchod do zahraničí jako dočasný pobyt v cílovém státě s návratem do České 
republiky; dočasný pobyt se obvykle pohybuje mezi jedním až pěti roky.31 

 
7.2 Převažující dočasnost mezistátní migrace za prací vede k závěru, že 

nejvhodnějším kritériem výdělkového diferenciálu mezi státy je paritní kupní síla čistého 
minimálního výdělku. Je tomu tak proto, že při dočasném výdělečném pobytu v zahraničí (v 
relaci k celoživotnímu výdělečnému období jde o dílčí, krátkodobou etapu) vystupuje 
bezprostředně jako motivační faktor čistý výdělek; sociální příjmy, jejichž zdrojem jsou 
odvody na sociální a zdravotní pojištění (realizované v cizině), jsou svým rozsahem nevelké a 
motivačně prakticky zanedbatelné.32  

Konkrétní intenzita výdělkové motivace k migraci za prací do zahraničí vyjádřeny 
diferenciály úrovní kupní síly paritních průměrných čistých výdělků je uvedena v hodnotách 
charakterizujících rozmezí výdělkových poměrů států EU-15 a EU-4 v roce 2000 a 2005 je 
uvedena v tab. 11. 

Intenzita výdělkové motivace k pracovní migraci ze států EU-4 do států EU-15 byla 
v období 2000 až 2005 převážně vysoká až velmi vysoká. Paritní kupní síla čistého 
nominálního výdělku ve státech EU-15 (s výjimkou Portugalska) v tomto období buď 
přesahovala trojnásobek nebo se pohybovala mezi dvoj- až trojnásobkem; to znamená, že 
spotřební koš, který lze za průměrné čisté výdělky ve státech EU-15 nakoupit, představuje 
dvoj až trojnásobně vyšší objem a/nebo kvalitu výrobků a služeb než ve státech EU-4. 
Výrazně nejvyšší výdělkový diferenciál existuje mezi EU-4 a V. Británií. Mezi rokem 2000 a 
2005 došlo všeobecně ke snížení úrovně výdělkových diferenciálů; jde o dílčí projev 
konvergence států EU-4 se státy EU-15. Míra sblížení je mezi státy diferencovaná v závislosti 
na intenzitě pohybu paritní výdělkové úrovně v obou skupinách států.  

  
7.3 Od výdělkových diferenciálů kupní síly průměrných výdělků manuálních 

svobodných bezdětných zaměstnanců se mohou výrazně odlišovat diferenciály jednotlivých 
profesí vzhledem k jejich rozdílnému postavení ve vnitrostátní výdělkové diferenciaci. 
Naznačuje to analýza výdělkových vztahů povolání „lékař“ a „programátor“ mezi ČR, 
Německem, Rakouskem, Irskem a V. Británií za rok 2004. Výsledky analýzy ve srovnání 
s průměrnými hodnotami kupní síly paritních výdělků charakterizuje tento přehled: 
 

                                                 
31 V současné době není k dispozici studie realizující komparaci motivů, charakteru a podmínek migrace za prací 
ze států EU-4 („visegrádská skupina“) do států EU-15. Lze jen vyslovit hypotézu, že všeobecně obdobné poměry 
ve středoevropských postkomunistických státech vedou k blízkému charakteru pracovní migrace (skutečností 
ovšem je, že rozsah emigrace např. z Polska je absolutně i intenzitou výrazně větší než z ČR). 
32 Jinak je tomu při dlouhodobém výdělečném pobytu v zahraničí (nároky ze sociálního, popř. zdravotního 
pojištění jsou pak podstatné). 
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paritní kupní síla čistých výdělků 
průměr x) (2005) lékař (2004) programátor (2004) stát 

A relace B relace B relace 
Německo 23 222  2,3 4 981 1,8 32 141 1,3 
Rakousko 22 355 2,3 58 006 2,1 34 268 1,4 
Irsko 21 176 2,1 43 152 1,6 29 603 1,2 
V. Británie 29 625 3,3 94 874 3,5  47 373 1,9 
Česká rep.  9 892 1,0 26 806 1,0 25 050 1,0 

x) A: euro ročně, B: Kč měsíčně 
  

Podrobnosti analýzy výdělkových vztahů a příjmové motivace k migraci za prací do 
zahraničí u povolání „lékař“ a „IT/ICT-odborník“ viz příloha 2. 
   
T a b u l k a  11  Vztahy úrovní kupní síly paritních průměrných čistých výdělků 
(výdělkové diferenciály) ve vybraných členských státech EU v roce 2000 a 2005  
Průměrné roční výdělky manuálních, svobodných, bezdětných zaměstnanců odvětví průmyslu 
a komerčních služeb1); euro, cenová hladina konečné spotřeby domácností, průměr EU-252), 
státy EU řazeny podle výdělkových hodnot v roce 2005 (sl.g) 

2000 2005 
 výdělky EU-4 výdělky EU-44) 

max.5) 

7 566 
min.6) 

5 541 
max.5) 

9 892 
min.6) 

7 710 
ř. stát3) sym- 

bol výdělky 
EU-15 výdělkové diferenciály7) 

výdělky 
EU-15 výdělkové diferenciály7) 

a b c d e f g h i 
1 V. Británie UK 24 310 3,2 4,4 29 625 3,3 3,8
2 Německo DE 1 958 2,6 3,5 23 222 2,3 3,0
3 Rakousko AT 20 124 2,7 3,6 22 355 2,3 2,9
4 Irsko IE 15 708 2,1 2,8 21 176 2,0 2,6
5 Francie FR 17 790 2,4 3,2 19 697 2,0 2,6
6 Španělsko ES 16 200 2,1 2,9 18 456 1,9 2,4
7 Portugalsko PT 11 540 1,5 2,1 12 204 1,2 1,6

Pramen: OECD: pramen [4] , Eurostat: pramen [7]; výpočty VÚPSV 
 

Poznámky a vysvětlivky: 1) odvětví C až K OKEČ; 2) srovnávací program Eurostatu; 3) vybrané státy EU-15; 
výběr podle úrovně výdělkových hodnot (od maxima k minimu) a rozsahu migračních proudů z EU-4; 4) Polsko, 
Maďarsko, Slovensko, Česká republika; 5) hodnoty výdělků v ČR; 6) hodnoty výdělků v Maďarsku; 7) podíl 
výdělkových hodnot ze sl. d a maxim až minim ve sl. e až i  
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Shrnutí a závěry  
 

1. Nominální vyjádření nákladů zaměstnavatelů na zaměstnance (náklady práce) a 
srovnatelná (paritní) úroveň kupní síly čistých (disponibilních) výdělků zaměstnanců jsou 
základními indikátory charakterizujícími v mezinárodních komparacích krajní póly 
hodnotově vyjadřovaných rozdělovacích a přerozdělovacích procesů v oblasti vynakládání 
(zaměstnanecké) práce v národních ekonomikách. 

 
1.1 Charakteristiky nákladů práce poskytují prioritně informace 

zaměstnavatelům o pozici nákladů zaměstnanecké práce v celkových nákladech 
(výdajích) na podnikání. Náklady práce na zaměstnance (nebo na jím odpracovanou hodinu) 
významně ovlivňují řadu podstatných aspektů dynamiky a struktury podnikání 
(podnikatelských aktivit) - ziskovost, technický rozvoj, alokace investic. Jejich působení 
v reprodukčním koloběhu vyúsťuje v jednotlivých národních ekonomikách v charakteristické 
rysy konkurenceschopnosti a utváření kvalifikační a oborové struktury. 

 
1.2 Informace o mezinárodním postavení srovnatelné kupní síly čistých 

(disponibilních) výdělků poskytují základní charakteristiky pozic jednotlivých národních 
ekonomik z hlediska životní úrovně zaměstnanců - nejčetnější ekonomicky aktivní 
skupiny obyvatelstva. 

 
1.3 Na základě zhodnocení dostupnosti a obsahové a metodické srovnatelnosti 

statistických informací o nákladech práce, hrubých a čistých výdělcích (mzdách a platech), 
daňově-příspěvkovém zatížení nákladů práce a výdělků byly za základ mezinárodní 
komparativní analýzy vzaty informace ze zdrojů OECD. 

To umožnilo realizovat za roky 2000 a 2005 podrobnou analýzu 19 členských států 
EU, které jsou současně členy OECD; jde o EU-15 a čtyři státy z EU-10 - Českou republiku, 
(CZ), Slovensko (SK), Polsko (PL) a Maďarsko (HU); souhrnně se tyto státy označují jako 
EU-4 nebo „visegrádská skupina“.  

 
2. Srovnání absolutní úrovně nákladů práce na zaměstnance (2005) a rovněž na 

odpracovanou hodinu (2004) prokazuje násobkové rozdíly mezi členskými státy EU 
s nejvyšší a nejnižší úrovní (náklady na zaměstnance 1 : 7, na hodinu 1 : 10).33 

Konkurenceschopnost národních ekonomik s vysokými náklady práce plyne 
z necenových faktorů (sofistikovanost výroby a služeb, kvalifikace zaměstnaných, rozvinutost 
vědy a výzkumu, úroveň služeb podnikům atd.), které se promítají do vysokého podílu 
technicky náročných oborů ve struktuře těchto ekonomik (do těchto oborů se v nich soustředí 
podstatná část investic). Národní ekonomiky s nízkou úrovní nákladů práce (jde o 
středoevropské a balkánské postkomunistické státy34), konkurují v mezinárodních 
ekonomických vazbách významně touto nákladovou úrovní; to vytváří impulsy k investicím 
zejména do oborů s jednoduchými produkty a s nízkými nároky na kvalifikaci zaměstnanců a 
umožňuje realizovat výhody exportérů v cenové konkurenci a ziskových maržích.  

Nominální pohyby mezd a dalších cenových faktorů ( popř. vnitřní a vnější 
kapitálové vklady do sofistikovanějších oborů) vedou k tomu, že absolutní nominální náklady 
práce ekonomik s nižší úrovní se postupně (značně pomalu) přibližují hladině pracovních 

                                                 
33 na zaměstnance: SK : DE 7 087 : 49 680 €; na hodinu: LT : DK (bez Bulharska) 
34 BG, RO, LV, LT, EE, SK, PL, HU, CZ 
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nákladů vyspělých států - EU.35 Existující odstup nákladových úrovní mezi oběma skupinami 
států je tak výrazný, že vyrovnání (výrazné přiblížení) bude ještě dlouhodobé.  

Úroveň a pohyb nákladů práce ČR v mezinárodním srovnání má duální - 
rozporné postavení. Na jedné straně vůči členským státům stojícím na vrcholu ekonomické 
pyramidy EU umožňovaly ve sledovaném období průměrné náklady práce dosahované 
v české ekonomice realizovat výhody jejich nízké úrovně (viz shora); tato výhoda se bude 
pravděpodobně přes výrazně vyšší dynamiku růstu nákladů v ČR ještě relativně dlouho 
reprodukovat. Mezi novými členskými státy je úroveň českých národních nákladů práce 
(mimo malé ekonomiky36) nejvyšší. Nákladová konkurence, pokud jde o alokaci zahraničních 
investičních vkladů zaměřených zejména na jednodušší výroby a služby, mezi novými 
členskými státy vzrůstá. 

 
Na podkladě těchto souvislostí lze nastínit předpokládanou pozici nákladů práce 

v udržování a rozvíjení konkurenceschopnosti české ekonomiky zhruba takto: 
-  orientovat se na dlouhodobé udržování nízkých nákladů práce by vedlo k reálnému 

riziku postupného ekonomického a sociálního zaostávání ČR,  
-  ve střednědobém horizontu je pravděpodobně účelné kombinovat vůči nejvyspělejším 

evropským (i neevropským) ekonomikám výhody nízkých nákladů práce s dalšími 
konkurenčními výhodami ČR (geografická poloha, dopravní dostupnost, rozsah střední 
úrovně vzdělanosti pracovní síly aj.); tím mj. dosáhnout zaměstnanosti osob s nižší úrovní 
profesionální přípravy a zkušeností. K útlumu důsledků konkurence členských států 
s nižší (nízkou) úrovní nákladů práce se intenzivně orientovat na mimonákladové 
(necenové) konkurenční faktory (zvyšování vzdělanosti, rozvíjení vysoce 
sofistikovaných oborů výroby a služeb apod.), 

-  v dlouhodobějším horizontu (zhruba deseti až patnácti let) se orientovat na plné rozvinutí 
necenových, technicky, technologicky a organizačně vysoce náročných faktorů 
konkurenceschopnosti s plným zapojením do evropské a světové ekonomiky na vysoce 
sofistikované úrovni (obdobně jako střední ekonomiky EU-15, např. Irsko, Belgie, Finsko 
aj.). 

 
3. Prvním krokem transformace nominálních nákladů práce směrem k paritní kupní 

síle čistých výdělků spočívá v přechodu k nominálním hrubým výdělkům odpočtem 
příspěvků zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.37 Zcela rozdílné 
systémy utváření fondů sociální ochrany v členských státech EU se odrážejí v širokém 
rozmezí této nákladové položky v nákladech práce; její podíl kolísal v roce 2005 od 0,6 % 
(DK) do 29,8 % (FR) základních nákladů práce (recipročně hrubý výdělek představuje cca 70 
až 99,5 % ZNP). Mezi roky 2000 - 2005 byla zaznamenána určitá tendence snížení příspěvků 
zaměstnavatelů na nákladech práce (podíl klesl v 11 státech, ve 3 státech stagnoval a v 5 se 
mírně zvýšil).  

V České republice se sazba příspěvků zaměstnavatelů na sociální a zdravotní 
pojištění ve sledovaném období neměnila (35 % z objemu hrubých výdělků - mezd a platů 
zaměstnanců) a patřila k nejvyšším sazbám uplatňovaným v EU-25 (třetí pozice z 19 států). 

 

                                                 
35 Za vyspělé státy s vysokými absolutními náklady lze považovat: DE, BE, UK, LU, DK, SE, AT, FR, NL, FI; 
náklady práce se zde pohybují mezi 4 až 5násobkem jejich úrovně v ČR. 
36 SL, MT, CY 
37 Přechod od nákladů práce k hrubému výdělku prostřednictvím odpočtu příspěvků zaměstnavatelů lze 
realizovat při využívání základních nákladů práce. Úplné náklady práce zahrnují další mimomzdové nákladové 
položky (personální náklady např. na profesionální přípravu zaměstnanců, na sociální požitky, daňové zátěže 
související se zaměstnancem aj.).  
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4. Přechod od hrubých k čistým nominálním výdělkům spočívá v odpočtu 
součtových daňových kvót (součet daně z příjmů a příspěvků zaměstnanců na sociální a 
zdravotní pojištění) z hrubých výdělků. Podíl daňových kvót na hrubých výdělcích závisí 
na celkové architektuře tvorby rozpočtových zdrojů a financování sociální ochrany; kolísá od 
17,7 % (IE) do 41,9 % (BE), přičemž měnlivá je i vnitřní struktura kvót, tj. podíl daně 
z příjmů na jedné a příspěvků zaměstnanců na druhé straně (kolísá od cca 80 : 20 ve FI do 25 
: 75 v EL). 

Nízké součtové daňové zatížení průměrných hrubých výdělků zaměstnanců se 
uplatňuje ve dvou odlišných skupinách států. Jde jednak o většinu států s nízkou úrovní 
výdělků (ES, EL, PT, CZ, SK), v nichž se součtová daňová kvóta hrubých výdělků pohybuje 
od cca 20 do 24%;38 ve financování veřejného sociálního a zdravotního zabezpečení převládá 
v těchto státech sklon přenášet větší váhu na příspěvky zaměstnavatelů. Druhou skupinu 
tvoří státy s vysokou výdělkovou úrovní (UK, LU, IE), se součtovým zatížením hrubých 
výdělků v rozmezí cca 18 až 26 %; v sociální ochraně se tyto státy silně orientují na osobní 
individuální zajištění jednotlivců.  

Ve sledovaném období se ve většině států prosadila tendence ke snížení daňové 
zátěže hrubých mezd (a to v rozmezí od 2,6 do 3,1 p.b.). V sedni státech (UK, AT, FR, ES, 
EL, CZ, SK) došlo do roku 2005 ke zvýšení daňových srážek (převážně se realizovalo 
změnami daně z příjmu), k většímu zvýšení zátěže došlo (podle disponibilních údajů OECD) 
na Slovensku (2,6 p.b.) a v České republice (1,5 p.b.).  

Pozice České republiky v úrovni průměrného čistého výdělku určuje nižší úroveň 
zatížení oproti většině vyspělých států EU. Postavení čistých mezd vůči Německu, Rakousku, 
Francii, Belgii, Dánsku se oproti relacím hrubých mezd poněkud zlepšuje. Oproti roku 2000 
se však relativní postavení čistých mezd ČR vzhledem k protikladnému vývoji součtového 
daňového zatížení zhoršilo. 

Souhrnně se průměrné daňově-příspěvkové zatížení zaměstnavatelů a zaměstnanců 
(v % průměrného výdělku) v České republice v roce 2005 pohybuje mírně nad středem 
hodnocených států (19 států členů EU ve svazku OECD). ČR zaujímá 8. pozici v souhrnné 
daňové zátěži hrubého výdělku (cca 59 % při rozmezí od 29 % (IE) do 72 % (BE)). V dílčích 
složkách daňově-příspěvkové zátěže je pozice ČR tato: 
 

 % hrubého výdělku pořadí ČR 
 ČR rozmezí států   
příspěvky zaměstnavatelů x) 35 11 (UK) - 42 (FR) 3. 
příspěvky zaměstnanců x) 12,5 5 (IE) - 22 (NL) 10. 
daň z příjmu 12,0 6 (EE) - 28 (BE) 15. 

x) příspěvky na sociální a zdravotní pojištění  

  

5. Úroveň a změny mezinárodně srovnatelné (paritní) kupní síly průměrných 
čistých (disponibilních) výdělků vymezuje mezinárodní pozici národních ekonomik 
v bezprostředním přínosu dosahovaných výdělků k životní úrovni zaměstnanců 
v průběhu jejich ekonomické aktivity. 

 
5.1 Použití indikátoru paritní kupní síly čistých disponibilních výdělků je zřejmě 

nejvhodnějším způsobem co nejpřesnějšího přiblížení faktickým vzájemným relacím 
mezinárodně srovnatelné reálné úrovně výdělků. Vyplývá z toho, že daně z příjmů a 
zákonné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění jsou mezi státy značně diferencované jak 
co do jejich celkové výše, tak jejich struktury mezi příspěvky zaměstnavatelů a zaměstnanců a 
                                                 
38 Relativně nízká kvóta reflektuje nízkou výdělkovou úroveň a tlumí sociálně-ekonomická rizika vyššího 
zdanění. 
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že i celkové financování sociálního a zdravotního zabezpečení se v jednotlivých státech 
v různých proporcích realizuje z adresných příspěvků, ze všeobecných daňových výnosů a 
z osobních příjmů zaměstnanců; výrazné rozdíly mezi státy existují rovněž v míře 
přerozdělování příspěvků a dávek a ve způsobech a míře solidarity mezi příjmově rozdílnými 
skupinami a jednotlivci. Porovnávání čistých výdělků a jejich paritní kupní síly abstrahuje od 
těchto strukturálních a diferenciačních procesů a hodnotí jen disponibilní příjmy.  

 
5.2 Vztahy srovnatelných hodnot kupní síly čistých výdělků se výrazně liší od 

relací nákladů práce. Jejich rozmezí bylo v roce 2005 sevřenější (vztah minima k maximu): 
základní náklady práce 1 : 7 (SK : DE) 
paritní kupní síla čistého výdělku  1 : 3,8 (HU : UK) 

 
 
5.3 Základním faktorem ovlivňujícím proporce kupní síly výdělků je relativní 

cenová hladina konečné spotřeby domácností (CHKSD) v jednotlivých ekonomikách, 
stanovená vícenásobným porovnáváním národních cenových úrovní rozsáhlého souboru 
výrobků a služeb vstupujících do konečné spotřeby domácností; bází srovnávání cen je 
průměrná cenová hladina států EU-25 (100 %). 

Úroveň relativních cenových hladin (mezi 19 porovnávanými státy) se v roce 2005 
pohybuje v rozmezí od minima cca 56 % (HU) do maxima 138 % (DK) cenové báze EU-25; 
obecně nejnižší cenové hladiny existují v EU-4 („visegrádské skupině“) (rozmezí 56 až 62 
%). Relativní cenová hladina KSD se poměrně značně odlišuje i mezi státy EU-15 (minimum 
PT: 86 % průměru EU-25, maximum DK) a rovněž mezi státy eurozóny (EU-12), kde 
společná měna má mnohostranné sjednocující důsledky (minimum PT, maximum IE: 123 % 
průměru).  

Úroveň relativní cenové hladiny závisí v jednotlivých národních ekonomikách 
především na úhrnné koupěschopné poptávce sektoru domácností, která je v zásadě 
(pravděpodobnostně) dána ekonomickou úrovní státu.39 Na cenovou hladinu působí dále 
komplex historických, sociálních, politických a přírodně-klimatických faktorů; z těchto 
hledisek existují tři charakteristické skupiny členských států: severské (DK, FI, SE) 
s vysokou úrovní cenové hladiny: při minimu SE 117 % a maximu DK 138 % průměru EU-
25; jižní (MT, SL, PT, EL) s rozmezím CHKSD od 72 % (MT) do 87 % (EL) a 
postkomunistické (BG, RO, LV, LT, SK, CZ, PL, HU, EE) s minimem cca 43 % (BL) a 
maximem 63 % (EE). 

Prosazuje se sbližování národních cenových hladin; jednoznačně se rychleji 
zvyšují hluboce podprůměrné cenové úrovně v postkomunistických státech. Ve státech 
EU-15 vyústily protichůdné cenové pohyby ve stagnaci cenové hladiny KSD za souhrn 
těchto států. 

 
5.4 Relativní pozice paritní kupní síly čistých nominálních výdělků národních 

ekonomik s nižší relativní cenovou hladinou konečné spotřeby domácností (jižní větev EU, 
postkomunistické státy) přesahuje pozici nominálních základních nákladů práce až o 100 % 
(tj. na dvojnásobek). 

 
5.5 Proces sbližování paritní kupní síly čistých nominálních výdělků 

středoevropských postkomunistických států (EU-4) se státy EU-15 je významným dílčím 
kritériem nominální a reálné konvergence těchto ekonomik se státy EU-15.  

                                                 
39 Koupěschopná poptávka sektoru domácností je utvářena disponibilními příjmy zaměstnanců (tvoří obvykle 50 
až 60 % koupěschopné poptávky), OSVČ, důchodců a příjemců dalších sociálních dávek. 
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Bází na straně středoevropských států je dynamika hospodářského rozvoje 
převyšující dynamiku ve státech EU-15; relativně volně navazuje vnitřní vývoj nominální 
výdělkové hladiny; čím je vyšší dynamika nominálního výdělkového průměru národní 
ekonomiky oproti porovnávaným státům, tím se jeho pozice v mezinárodním porovnání 
zvyšuje. Korekci dává pohyb směnného kurzu národní měny vůči euru jako hlavní 
porovnávací měně v mezinárodní komparaci (apreciace kurzu národní měny pozici 
nominálních výdělků zlepšuje, depreciace zhoršuje). Relace srovnatelné kupní síly čistých 
výdělků ve státech EU-4 se mezi rokem 2000 a 2005 vůči průměrné úrovni čistých výdělků 
v Německu zvýšila: 

2000 2005 
281) - 392) 331) - 432) 

1) HU, 2) CZ 
  
 

Ve všech státech EU-4 byly přitom relace výkonnostních charakteristik (produktivita 
práce v paritním HDP na zaměstnaného, paritní HDP na obyvatele) vůči Německu příznivější, 
než byla relativní pozice čistých výdělků (v roce 2005 činil předstih produktivity práce 12 
(PL) až 27 (SK) proc. bodů a HDP na obyvatele 4 (PL) až 35 (HU) proc. bodů); předstih 
relativní úrovně výkonnostních ukazatelů oproti pozici kupní síly výdělků. Konvergence 
kupní síly výdělků probíhá tedy pomaleji než přibližování výkonnosti ekonomik.  

 
5.6 Rozdíly paritní kupní síly čistých výdělků mezi novými státy EU (EU-10, v tom i 

EU-4) a státy EU-15 jsou dosud natolik výrazné, že existuje relativně silná příjmová motivace 
k migraci za prací do zahraničí. I když se výdělkový diferenciál mezi starými a novými 
členskými státy postupně snižuje; pohyboval se (v roce 2005) u států EU-15 (s výjimkou 
Portugalska) mezi 1,9násobkem (ES) do 3,8násobku (UK) srovnatelné síly čistých výdělků 
dosahovaných v EU-4. 

 
6. Předložená studie představuje vstupní analýzu, která, na základě dostupných 

statistických informací, charakterizuje vztahy mezi náklady práce, nominálními a paritními 
hrubými a čistými výdělky co nejširšího okruhu členských států EU. V zájmu poznávání 
významných ekonomických a sociálních vazeb v oblasti oceňování práce, na trhu práce a 
zaměstnanosti (konkurenceschopnost, struktura ekonomiky, životní úroveň, migrace za prací 
aj.) lze pokládat za účelné tyto analýzy rozvíjet a prohlubovat.40  

Analýzy nominální a paritní úrovně mezd (výdělků) mezi členskými státy EU se ve 
VÚPSV dosud orientují na užší okruh problematiky - motivaci k migraci za prací z ČR do 
vybraných států EU. Zaměření studií by bylo účelné rozšířit na analýzu konvergenčních 
procesů v úrovni mezd (výdělků) mezi státy EU-27 a jejich sociálněekonomických souvislostí 
a rovněž na výdělkové motivace pracovní migrace mezi státy EU-10 (zejména migrace za 
prací do ČR). Bylo by rovněž žádoucí zaměřit se na prognózu vývoje nákladových a 
výdělkových relací zejména mezi ČR a vybranými členskými státy EU.  

 
 

                                                 
40 Pokud jde o náklady práce, realizuje se ve VÚPSV opakovaně (s roční periodicitou) studie „Monitoring 
nákladů práce“; pokračovat budou rovněž analýzy jednotkových nákladů práce.  
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Příloha 1 
 
 

Tabulková příloha 
 

 
1. Tax revenues expressed as a percentage of GDP at market prices, 1990 - 2003  
(Daňové příjmy jako procento HDP v běžných cenách 1990 - 2003)  
 
2. Income tax plus employees and employer contributions (as % of labour costs), 1979 - 2004, 
single persons without children 
(Daň z příjmu a zaměstnavatelské a zaměstnanecké příspěvky (jako % nákladů práce - ZNP), 
1979 - 2004; svobodný, bezdětný zaměstnanec (metodicky odchylné od údajů v tab. 4 až 7)) 
 
3. Income tax plus employee contributions (in % of gross wage), 1979 - 2004, single persons 
without children 
(Daň z příjmu a zaměstnanecké příspěvky (jako % z hrubé mzdy), 1979 - 2004; svobodný, 
bezdětný zaměstnanec (metodicky odchylné od údajů v tab. 4 až 7)) 
 
4. Evolution of the tax burden, 2000 - 2005. Single persons without children at 100 % of 
average earnings. 
Income tax plus employee and employer contributions less cash benefits as a % of labour 
costs 
(Vývoj daňového zatížení 2000 - 2005 (svobodný, bezdětný zaměstnanec s výdělkem na 
úrovni průměru národních ekonomik) 
(Daň z příjmu a zaměstnavatelské a zaměstnanecké příspěvky na sociální a zdravotní pojištění 
(bez zvýhodnění) v % nákladů práce - ZNP) 
 
5. Evolution of the tax burden, 2000 - 2005. Single persons without children at 100 % of 
average earnings 
Income tax plus employee contributions less cash benefits as a % of gross wage earnings 
(Vývoj daňového zatížení 2000 - 2005 (svobodný, bezdětný zaměstnanec s výdělkem na 
úrovni průměru národních ekonomik)) 
(Daň z příjmu a zaměstnanecké příspěvky na sociální a zdravotní pojištění (bez zvýhodnění) v 
% nákladů práce - ZNP) 
 
6. Evolution of the tax burden, 2000 - 2005. Single persons without children at 100 % of 
average earnings 
Income tax as a % of gross wage earnings 
(Vývoj daňového zatížení 2000 - 2005 (svobodný, bezdětný zaměstnanec s výdělkem na 
úrovni průměru národních ekonomik) 
(Daň z příjmu v % hrubého výdělku) 
 
7. Annual average gross wage earnings, single persons without children, 2000 - 2005 (US 
Dollars using PPS) 
(Roční průměrné hrubé výdělky svobodných, bezdětných zaměstnanců 2000 - 2005 (USD 
v PPS) 
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8. Annual average gross wage earnings, single persons without children, 2000 - 2005 
(national currency) 
(Roční průměrné hrubé výdělky svobodných, bezdětných zaměstnanců 2000 - 2005 (národní 
měny) 
 
9. Směnné kurzy národních měn k ECU/EUR (roční průměry) 
 
10. Paritní cenové hladiny konečné spotřeby domácností  
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Příloha 2 
 
 

Výdělková motivace lékařů a IT/ICT-odborníků k pracovní migraci  
do zahraničí 

 
 

Výdělková motivace lékařů k zahraniční pracovní migraci 
 

Výdělková (příjmová) motivace je podle současných průzkumů podstatným faktorem 
v komplexu podnětů k migraci lékařů z ČR do zahraničí.1 

Z charakteru potenciální i již realizované migrace lékařů za prací do zahraničí 
vyplývají pro výdělkové vztahy mezi státy tyto souvislosti: 
-  převážná část lékařů pokládá za nejpřijatelnější dočasnou pracovní migraci, tj. obvykle 

několikaletý pobyt a zaměstnání v zahraničí (nejčastěji v rozmezí od dvou až do pěti let) a 
s návratem do ČR.2 Z hrubého výdělku poskytovaného v zahraničí uhrazují migranti 
přednostně daně z příjmů a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění stanovené ve státě 
pobytu. Zbývající čistá část výdělků je jim k dispozici na krytí osobních spotřebních 
výdajů (popř. výdajů osob, které s nimi v cizině pobývají;3 úhrada výdajů se samozřejmě 
realizuje na úrovni spotřebitelských cen v příslušném státě. Pro příjmovou motivaci a 
výdělkovou výhodnost dočasné zahraniční pracovní migrace jsou podstatné především 
vztahy (diferenciály) kupní síly disponibilních (čistých) výdělků mezi ČR a státem 
pobytu;4 

-  migrace lékařů za prací z ČR o zahraničí se obvykle realizuje na základě nabídek 
zahraničních zaměstnavatelů.5 Podmínky zaměstnání jsou smluvně dohodnuty před 
odchodem lékaře do zahraničí; úroveň platových nabídek v zásadě odpovídá systémům 
odměňování uplatňovaných v příslušných státech. 

Porovnání průměrných hrubých nominálních výdělků lékařů mezi ČR a 
analyzovanými státy ukazuje výrazné, několikanásobné převýšení zahraničních výdělků nad 
českými.6 
 

                                                 
1 V šetření (VÚPSV, 2006), jehož výsledky jsou prezentovány v této příloze, udává vyšší platové ohodnocení 
jako důležitý impulz k migraci téměř 95 % dotazovaných lékařů. 
2 V citovaném šetření předpokládají dočasný pracovní pobyt v cizině téměř dvě třetiny lékařů - respondentů. 
3 Dočasně migrující osoby mají často určité výdaje v ČR, které uhrazují z výdělků v zahraničí (jde např. o výdaje 
na udržení bydlení v ČR). 
4 Dočasně migrující pracovník dává ve svých úvahách o příjmové výhodnosti práce v zahraničí přednost 
disponibilnímu bezprostředně získávanému výdělku. Budoucí sociální příjmy (starobní, popř. invalidní důchod) 
do těchto kalkulací příliš nevstupují (působí jejich nevelký rozsah vzhledem k poměrně krátké pracovní expozici 
v zahraničí a rovněž časová vzdálenost jejich poskytování resp. malá pravděpodobnost). Rovněž příjmy 
z nemocenských dávek a náklady zdravotního zabezpečení jsou v těchto kalkulacích okrajové; migranti mají 
prioritní zájem na pracovních příjmech. 
5 Převážně jde o nabídky nemocnic a obvykle je zprostředkovávají specializované agentury. 
6 Výdělky v národních měnách přepočteny na Kč průměrným ročním směnným kurzem (CZK k € a GBP). 



 

 61

T a b u l k a  1  Průměrné hrubé nominální výdělky povolání „praktický lékař“ v ČR a 
porovnávaných státech (tis. Kč/měsíčně) a jejich relace (ČR=1,0); údaje za rok 2004 

 výdělky v tis.Kč měsíčně relace (ČR = 1,0) 
ČR 37 1,0 
Německo 186 5,0 
Rakousko 176 4,8 
Irsko 137 3,7 
Velká Británie 259 7,0 

Prameny [1], [2]; statistické údaje v období 2002 až 2004; zaokrouhleno na tisíce Kč; výpočty VÚPSV 
 

Vztahy hrubých nominálních výdělků neposkytují relevantní informace o příjmové 
výhodnosti zahraniční pracovní migrace; neodrážejí faktory, které podstatně ovlivňují 
srovnatelnou kupní sílu disponibilních výdělků. Jde o: 
-  součtovou daňovou sazbu hrubých výdělků,7 
-  vztahy mezi úrovněmi spotřebitelských cen v porovnávaných státech. 

Pro součtovou daňovou sazbu je podstatná pozice hrubých výdělků lékařů uvnitř 
jednotlivých států. V současné době (2004 - 2005) se vnitrostátní výdělková pozice lékařů 
v ČR vyrovnává se zahraničím.8 Pohybuje se mírně nad dvojnásobkem národního 
výdělkového standardu; v porovnávaných státech přesahuje relace výdělků lékařů 
vnitronárodní standard v Německu a Irsku 1,7 x, v Rakousku 2 x, ve V. Británii 2,4 x.9 
Součtovou daňovou sazbu nadprůměrných výdělků udává za rok 2004 pramen [3] pro ČR 27 
%, Německo 48,3 %, Rakousko 37,8 %, Irsko a V. Británii 29,6 %.10 Úroveň zdanění je v ČR 
nejnižší; relace čistých nominálních výdělků jsou pro ČR tedy poněkud příznivější než relace 
hrubých výdělků.  

Všeobecně používanou charakteristikou vztahů mezi národními hladinami 
spotřebitelských cen je relativní cenová úroveň výdajů domácností na konečnou spotřebu 
(„VDKS“). Pro členské státy EU ji každoročně stanoví Eurostat;11 základní bází odvození 
relativních koeficientů cenových úrovní VDKS je průměrná cenová úroveň EU-25; v tabulce 
(2) jsou uvedeny i hodnoty relativní cenové úrovně VDKS přepočtené na bázi ČR: 
 

                                                 
7 Součtovou daňovou sazbou se rozumí procentní sazba srážek z hrubého výdělku (mzdy, platu) daná součtem 
sazby daně z příjmů a sazby povinných příspěvků na sociální a zdravotní pojištění; odpočtem součtové daňové 
sazby se převádí hrubý výdělek na výdělek čistý. 
8 Hrubý měsíční výdělek lékařů dosahoval v roce 1992 1,6násobek průměrné výdělkové úrovně. 
9 K dosažení co největší metodické a obsahové srovnatelnosti jsou výdělky lékařů převzaty ze statistických 
informací o výdělcích praktických lékařů (viz citované prameny) a národní standardy průměrných výdělků jsou 
stanoveny jako průměrný výdělek manuálních, svobodných, bezdětných zaměstnanců v odvětvích průmyslu a 
komerčních služeb (odvětví C až K třídění OKEČ); hodnoty standardů jsou převzaty z pramene [3].  
10 Jde o zdanění výdělků, které jsou o 67 % nad průměrem výdělků manuálních, svobodných, bezdětných 
zaměstnanců z průmyslu a komerčních služeb. Tato hodnota součtového zdanění má aproximativní charakter; 
její přesnost je pro mezinárodní analýzu přijatelná. 
11 Relativní cenové úrovně výdajů domácností na konečnou spotřebu se stanoví na základě mnohostranného 
porovnávání spotřebitelských cen v národních měnách; porovnávají se ceny rozsáhlého souboru výrobků a 
služeb vstupujících do spotřeby domácností. Porovnávání realizuje Eurostat na podkladě údajů národních 
statistických orgánů. 
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T a b u l k a  2  Relativní cenová úroveň výdajů domácností na konečnou spotřebu 
(VDKS) v ČR a porovnávaných státech (2004; zaokrouhleno na 2 des. místa) 

 relativní cenová úroveň VDKS 
 EU-25 = 1,00 ČR = 1,00 
ČR 0,55 1,00 
Německo 1,07 1,95 
Rakousko 1,04 1,89 
Irsko 1,23 2,24 
Velká Británie 1,06 1,93 

Pramen [3]; výpočty VÚPSV 
  

Srovnatelnou (paritní) reálnou kupní sílu čistého výdělku lékařů v tisících Kč 
měsíčně (tj. finanční částky, kterou má lékař v průměru k dispozici) v porovnávaných státech 
charakterizují údaje v tabulce (3).12 
 
T a b u l k a  3  Srovnatelná kupní síla průměrného čistého výdělku lékařů v ČR a 
porovnávaných státech (tis. Kč/měsíčně) v roce 2004 

 čisté reálné výdělky tis. Kč/měs. relace (ČR = 1,0) 
ČR 27 1,0 
Německo 49 1,8 
Rakousko 58 2,2 
Irsko 43 1,6 
Velká Británie 95 3,5 

Prameny [1] až [4]; 1) údaje za povolání „praktický lékař“; zaokrouhleno na tisíce Kč; výpočty VÚPSV 

 
 
Čistý výdělek dosahovaný v průměru praktickými lékaři v zahraničních státech 

představuje, při úrovni spotřebitelských cen v těchto státech, kupní sílu výrazně vyšší, 
než je dosahovaná kupní síla průměrného výdělku praktických lékařů v ČR. Výdělkové 
převýšení činí přibližně: v Irsku 60 %, v Německu 80 %, Rakousku 120 %, V. Británii 
250 % a vytváří všeobecně silnou motivaci lékařů k migraci do států, které jsou 
předmětem hodnocení.  

Převýšení kupní síly průměrných čistých výdělků mezi ČR a porovnávanými státy 
uvedenými v tabulce 3 charakterizuje základní statisticky průměrné vztahy a tendence. 
Konkrétní proporce mohou být značně individualizované. Působí jak vztahy mezi výdělkem 
dosahovaným konkrétním lékařem v ČR a v zahraničí, tak odchylky mezi faktickou osobní 
spotřebou a výdajovou strukturou spotřeby domácností; míra výdajové úspornosti, k níž mají 
migranti sklon (v zájmu převodu prostředků do ČR), je u lékařů, zejména oproti jiným 
skupinám migrantů (např. manuálních profesí), omezována jejich společenským statusem. 
   

                                                 
12 Srovnatelná kupní síla průměrného čistého výdělku je stanovena transformací hrubého nominálního výdělku, a 
to převedením na čistý nominální výdělek odpočtem součtové daňové sazby a vydělením čistého nominálního 
výdělku relativní cenové úrovně výdajů domácností na konečnou spotřebu. 
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Výdělková motivace IT/ICT-odborníků k zahraniční pracovní migraci 
 

Výdělková (příjmová) motivace je jedním z faktorů v komplexu podnětů k migraci 
IT/ICT-povolání z ČR za prací do zahraničí.13 Na podkladě zjištění průzkumů a analýz již 
realizovaných i zamýšlených pracovních pobytů odborníků z oblasti IT/ICT v cizině 
vyplývají pro výdělkové vztahy tyto podstatné skutečnosti: 
-  převážná část IT/ICT-odborníků pokládá za nejvhodnější dočasnou pracovní migraci, 

nejčastěji v rozmezí od jednoho do dvou let, popř. do pěti let14 s návratem do ČR. Jak je 
již uvedeno v předchozím textu zaměřeném na migraci lékařů, uhrazují migranti po dobu 
pobytu v zahraničí z tam dosahovaného výdělku přednostně povinné daně z příjmu a 
příspěvky na sociální a zdravotní pojištění a dále (z disponibilního výdělku) spotřební 
výdaje své, popř. osob, které s nimi v zahraničí pobývají (a to samozřejmě v tamní úrovni 
spotřebitelských cen). Pro příjmovou migraci a výdělkovou výhodnost dočasné 
zahraniční pracovní migrace jsou rozhodující především vztahy (diferenciály) kupní 
síly čistých (disponibilních) výdělků mezi ČR a státem pobytu;15 

-  migrace IT/ICT-odborníků za prací z ČR do zahraničí se zcela převážně realizuje na 
základě nabídek zahraničních zaměstnavatelů; za podstatné považují migranti uzavření 
pracovní smlouvy před vycestováním. Specifickým rysem ovlivňujícím charakter 
pracovního pobytu i výdělkových poměrů IT/ICT-odborníků v cizině je skutečnost, že 
významná část firem působících v ČR jsou firmy zahraniční, resp. s mezinárodní účastí; 
české firmy se zahraničím různými způsoby spolupracují. Část migrantů je proto do 
zahraničí vysílána na studijní pobyty, stáže a část je umísťovaná na pracovní pozice 
v zahraničních pobočkách nadnárodních firem, a to obvykle ve spojení s kariérním 
růstem. Jen v menším rozsahu zprostředkovávají pracovní kontakty a podmínky 
specializované agentury. 

Porovnání průměrných hrubých nominálních výdělků programátorů mezi ČR a 
porovnávanými státy prokazuje významné převýšení zahraničních výdělků nad českými (je 
však méně výrazné než výdělkové relace u lékařů, viz předchozí text). 
 

T a b u l k a  4  Průměrné hrubé nominální výdělky povolání „programátor“ v ČR a 
porovnávaných státech (tis. Kč/měsíčně) a jejich relace (ČR = 1,0); údaje za rok 2004  

 výdělky tis. Kč měsíčně relace (ČR=1,0) 
ČR 34 1,0 
Německo 111 3,2 
Rakousko  96 2,8 
Irsko 81 2,4 
Velká Británie 123 3,6 

Prameny [1], [2]; statistické údaje za rok 2004; zaokrouhleno na tisíce Kč; výpočty VÚPSV 
  

Přechod od hrubých nominálních výdělků ke srovnatelné kupní síle disponibilních 
(čistých) výdělků vyžaduje: 
-  převedení na čisté nominální výdělky prostřednictvím součtové daňové sazby hrubých 

výdělků;16 

                                                 
13 Podle výsledků průzkumu uvedeného v textu tohoto článku očekává téměř 75 % respondentů z oblasti IT/ICT, 
že při případném odchodu do ciziny se jejich finanční situace zlepší (podstatné zlepšení očekává 46 % 
respondentů a alespoň určité předpokládá cca 26 % dotázaných). 
14 Podle citovaného průzkumu předpokládají pracovní pobyt v zahraničí od 1 do 2 let cca dvě pětiny respondentů 
- odborníků z oblasti IT/ICT, pobyt od 2 od 5 let preferuje cca pětina. 
15 Viz poznámka 4 v textu „lékaři“. 
16 Viz poznámka 7 v textu „lékaři“. 
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-  transformaci čistých nominálních výdělků na srovnatelnou (paritní) kupní sílu 
průměrného čistého výdělku na základně relativní cenové úrovně výdajů domácností na 
konečnou spotřebu.17 

Podstatným zjištěním mezinárodního porovnání je skutečnost, že v ČR dosahují 
výdělky IC/ICT-odborníků zhruba dvojnásobku průměrného národního výdělkového 
standardu,18 zatímco v porovnávaném zahraničí se úroveň výdělků těchto povolání pohybuje 
v těsném okolí národních výdělkových standardů (v rozmezí koeficientů 1,0 - Německo, do 
1,2 - V.Británie); údaje viz tabulka 5.  
 
T a b u l k a  5  Vztahy ročních hrubých výdělků povolání „programátor“ a průměrných 
výdělkových standardů v ČR a porovnávaných státech v roce 2004; euro 

roční hrubý výdělek; 2004, euro 

programátoři průměrný výdělkový 
standard a : b  

a b c 
ČR 12 912 6 566 2,0 
Německo 41 628 41 046 1,0 
Rakousko  36 000 32 872 1,1 
Irsko 30 504 30 170 1,0 
Velká Británie 46 248 39 985 1,2 

Prameny: [1] až [3]; výpočty VÚPSV 
 

Důsledkem asymetrie vnitrostátního postavení výdělků IT/ICT je, že v ČR je 
uplatněna součtová daňová sazba pro nadprůměrné výdělky (27 %) a v ostatních státech sazba 
pro výdělky průměrné (Německo 43,5 %, Rakousko 32,3 %, Irsko 18,2 %, V. Británie 26,3 
%);19 výrazně nižší zdanění než v ČR existovalo v roce 2004 jen v Irsku. 

Transformace čistých nominálních výdělků IT/ICT-odborníků na srovnatelnou 
(paritní) kupní sílu průměrného čistého výdělku prostřednictvím relativní cenové úrovně 
výdajů domácností na konečnou spotřebu se realizuje shodným postupem jako u povolání 
lékařů; údaje viz tabulka 6. 
 
T a b u l k a 6 Srovnatelná kupní síla průměrného čistého výdělku povolání 
„programátor“ v ČR a porovnávaných státech (tis. Kč/měsíčně) v roce 2004  

 tis. Kč měsíčně 
ČR 25 
Německo 32 
Rakousko  34 
Irsko 30 
Velká Británie 47 

Prameny [1] až [4]; výpočty VÚPSV  
 

Za průměrný čistý výdělek programátora může být pořízen objem výrobků a služeb 
v Německu, Rakousku a Irsku poněkud vyšší než v ČR (v ekvivalentu o 5 až 9 tis. Kč, tj. o 18 
až 37 %). Rozdíl ovšem není tak výrazný, aby vytvářel intenzivní stimul k migraci 
                                                 
17 Viz poznámka 10 v textu „lékaři“. 
18 Národní výdělkové standardy jsou pro obsahovou a metodickou srovnatelnost převzaty z pramene [3]. 
Představují průměrný výdělek manuálních, svobodných, bezdětných zaměstnanců v odvětví průmyslu a 
komerčních služeb (odvětví C až K třídění OKEČ).  
19 Hodnoty součtového zdanění převzaty z pramene [3] pro nadprůměrné výdělky (1,67 průměru) a pro průměrné 
výdělky. Viz též poznámka 10 v textu „lékaři“. 
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programátorů do těchto států; převýšení kupní síly je nevýrazné vzhledem k finančním i 
osobnostním nákladům, které potenciální emigrant při přípravě a realizaci migrace má. 
Výraznější odstup čistých reálných výdělků vykazují oproti ČR údaje za V. Británii, 
čisté výdělky jsou vyšší o 89 %.  

Zcela obdobné jsou relace kupní síly průměrných čistých výdělků povolání 
„projektant, analytik výpočetních systémů“ a příbuzných povolání. 

Převýšení průměrných čistých reálných výdělků mezi ČR a porovnávanými státy 
charakterizuje průměrné vztahy a tendence; konkrétní proporce se mohou značně odchylovat. 
Působní jak vztahy mezi výdělkem dosahovaným konkrétním odborníkem v ČR a v zahraničí, 
tak odchylky mezi faktickou osobní spotřebou a výdajovou strukturou spotřeby domácností. 
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Příloha 3  
 
 
 
I. Přehled členských států a jejich seskupení 
 
 
Členské státy EU (27 členů); české názvosloví, zkratky používané Eurostatem 
BE Belgie 
CZ Česká republika 
DK Dánsko 
DE Německo 
EE Estonsko 
EL Řecko 
ES Španělsko  
FR Francie 
IE Irsko 
IT Itálie 
CY Kypr 
LV Lotyšsko 
LT Litva 
LU Lucembursko 
HU Maďarsko 
MT Malta 
NL Nizozemsko 
AT Rakousko 
PL Polsko 
PT Portugalsko 
SI Slovinsko 
SK Slovensko 
FI Finsko 
SE Švédsko 
UK V. Británie 
BG Bulharsko 
RO Rumunsko 
  
Seskupení členských států 
EU-27 27 členských států EU od 1.1.2007 (EU-25, BG, RO) 
EU-25 25 členských států EU do 31.12.2006 
EU-15 15 členských států EU do 30.4.2004 (BE, DK, DE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, 
 AT, PT, FI, SE, UK) 
EU-12 12 států eurozóny od 1.1.2001 (BE, DE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI)x) 

EU-10 10 členských států EU od 1.5.2004 (CZ, EE, CY, LT, LV, HU, MT, PL, SI, SK) 
EU-4 4 státy „visegrádské skupiny“ (CZ, HU, PL, SK) 
EU-19 19 členských států, které jsou současně členy OECD (EU-15 a EU-4) 
 

x) Od 1.1.2007 přistoupilo EE 
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II. Národní měny členských států EU (anglické názvosloví) 
 
 
ECU European currency unit, used up to 31. December 1998 
EUR euro, used from 1. January 1999 onwards 
ATS (*) Austrian schilling 
BEF (*) Belgian franc 
CYP Cyprus pound 
CZK Czech koruna 
DEM (*) German mark 
DKK Danish crown (krone) 
EEK Estonian kroon 
ESP (*) Spanish peseta 
FIM (*) Finnish marka 
FRF (*) French franc 
GBP Pound sterling 
GRD (*) Greek drachma 
HUF Hungarian forint 
IEP (*) Irish pound 
ITL (*) Italian lira 
LTL Lithuanian litas 
LUF (*) Luxembourg franc 
LVL Latvian lats 
MTL Maltese lira 
NLG (*) Dutch guilder 
PLN Polish zloty 
PTE (*) Portuguese escudo 
SEK Swedish crown (krona) 
SIT Slovenian tolar 
SKK Slovak koruna 
  
BGL Bulgarian lev 
ROL Romanian lei (from 1.7.2005 RON: the new lei: 1 RON = 1 000 ROL) 
  
(*) Former currencies of Member States which use the euro  
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