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Editorial 

The International Scientific Conference Economic Policy was focused on Post-Pandemic 

Challenges and Opportunities of the Czech and European Policy in 2022. The Conferece 

follows the long tradition of conferences held in the Moravian-Silesian Region subtitled as 

Economic and Social Policy, Economic and Social Challenges of the European Economy, 

Economic Policy in the EU Member Countries, Economic Policy and New EU Member 

Countries, and Economic Policy and Economies in Transition. The conference takes place in 

the beautiful surroundings of Beskydy Mountains and is attended by experts from the fields of 

economics, law, sociology, political science and international relations, not only from the Czech 

Republic but also from abroad. 

These proceedings contain selected papers presented at the 2022 conference, which took place 

in September 6–8, 2022 in Čeladná, Czech Republic. Papers concern various issues of economic 

policy, employment policy, social policy, international relations, tax policy, international trade, 

legal aspects of business etc. The conference organizers would like to thank all the conference 

participants for their valuable contributions and believe that we meet together again at the next 

annual conference of the impressive topics of Economic Policy. 

 

September 2022, Ostrava 

Veronika Nálepová  

Editor 
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IS THE DEINSTITUTIONALISATION OF SOCIAL SERVICES 

FOR THE ELDERLY A FEASIBLE CONCEPT? 

Vladimír Barák1, Vojtěch Krebs2, Šimon Přecechtěl3 

Abstract 

The paper deals with the principle of deinstitutionalization and its application to retirement homes 

in the Czech Republic. The aim is to find out whether the principle of deinstitutionalization 

is a feasible concept for the whole country in the current socioeconomic situation and whether 

it is possible to exclude large-scale residential services from the future of social care. It can  

be concluded that all the indicators monitored (numbers of workers in social services, capacities 

of organisations, construction) go fundamentally against the vision of a community type of institution, 

which is not economically efficient but is humane. The Czech Republic does not have the capacity 

of services (outreach, support, etc.) and sufficient number of workers to provide home care. There 

are also not enough small community-type facilities, which are preferred by professionals and clients. 

Their possible construction can be considered a very expensive plan, given the current prices 

of construction works and the expected development. The principles of deinstitutionalisation that 

bind community-type residential institutions together are not currently achievable on a national scale. 

For these reasons, it is not possible in the current situation to completely exclude large-scale 

residential social services from the social care system and to end their financial and other support. 

Keywords 

Deinstitutionalization, Retirement Home, Transformation 

I. Úvod 

Deinstitucionalizace je proces, ve kterém dochází k celkové proměně instituce provozující sociální 

služby tak, aby výsledná struktura a provozování služby byly primárně orientovány na potřeby 

uživatelů služby, a nejen na potřeby formalizované organizace (ESF, 2011). Tento proces 

tak můžeme chápat jako přirozený vývoj našeho snažení o humanizaci sociální péče, 

kdy středobodem veškerého našeho snažení je opečovávaná osoba, v širším pojetí také její rodinní 

příslušníci a blízcí. Naším cílem je, aby klient sám si mohl určovat svůj denní program, nebyl tolik 

závislý na autoritě (vedení domova, sociálním pracovníkovi, jiném „dominantnějším“ klientovi ad.), 

jeho autonomie byla i po přechodu do pobytové sociální péče co nejméně omezena.  

Otázku míry deinstitucionalizace znovu oživila pandemie covidu-19. Koronavirus se velmi rychle 

šířil v domovech sociální péče a na životech ohrožoval ty nejvíce ohrožené skupiny obyvatel: 

handicapované, seniory, lidi s komorbiditami. Ačkoli vláda reagovala velmi rychle a ústavní zařízení 

po určitou dobu takřka hermeticky uzavřela, podle některých mediálních výstupů byl v některých 

zařízeních virus natolik aktivní, že předčasně ukončil životy i desítek procent klientů. Stranou v tomto 

případě ponecháváme mediální diskurs, v němž se spolu přely dva tábory: jeden kritizoval tvrdá 

opatření vlády (zákazy návštěv, omezení chodu služby, volnočasových aktivit apod.) s tím, že lidé 

v domovech umírali „na samotu.“ Druhý tábor pak tvrdil, že opatření jsou ještě velmi mírná. Během 

této pře bez jasného výsledku poněkud zapadly hlasy, které tvrdily, že velké ztráty na životech 

u klientů sociálních služeb způsobila i výrazná institucionalizace tuzemských sociálních služeb, velké 

 
1 Faculty of Economics, UE Prague, W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic.  

E-mail: vladimir.barak@vse.cz. 
2 Faculty of Economics, UE Prague, W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic. E-mail: krebs@vse.cz. 
3 Faculty of Economics, UE Prague, W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic.  

E-mail: simonprecechtel@gmail.com. 
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zastoupení ústavní péče. Podle některých odborníků by se v menších sociálních zařízeních či ideálně 

v domácnostech virus tak rychle nešířil a v konečném důsledku by zemřelo méně lidí.  

Na celé situaci lze spatřit jen velmi málo pozitivního. Jedním z mála světlých bodů však je alespoň 

oživení diskuse, nakolik se státu daří (či nedaří) aplikovat proces deinstitucionalizace v praxi. 

A zda se při jeho aplikaci na jeden segment sociálních služeb (péče o handicapované), neopomnělo 

na jiný (péče o seniory). V následujícím textu se snažíme nalézt odpověď na otázku, 

zda je deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory za současné situace proveditelným 

konceptem. Na jedné straně chápeme, že trend malých sociálních služeb komunitního typu a důraz 

na poskytování péče v domácím prostředí je preferovaný a v oblasti sociální práce odborně všeobecně 

přijatý cíl. Na druhou stanu je však nutné počítat s omezeními, která vyplývají z ekonomických 

i personálních možností České republiky. 

II. Metodologie 

V rámci výzkumu pracujeme s hlavní otázkou, kterou je proveditelnost deinstitucionalizace 

sociálních služeb pro seniory na národní úrovni v dnešní socioekonomické situaci. Vzhledem k faktu, 

že téma je poměrně politicky exponované a pohybujeme se na úrovni segmentu s potenciálem 

ovlivňovat hospodářskou politiku ČR, je těžké ověřovat hypotézy dle pozorování (tj. požadované 

reformy systému sociálních služeb), kterých je z logiky věci velmi málo i v mezinárodním měřítku. 

Není to však nemožné. Jak dokládá Blondel (2016), je žádoucí v oblasti politologie a hospodářské 

politiky užívat metod komparativní analýzy. V případě tématu proveditelnosti deinstitucionalizace 

sociálních služeb pro seniory je situace ovšem ztížena také jedinečností českého systému sociálních 

služeb. Právě z těchto důvodů byl výzkum pojat jako komplexní analýza dostupných datových zdrojů, 

které byly zvoleny na základě zevrubné rešerše nejnovějších analýz segmentu sociálních služeb. 

Kapitoly 3 a 4 jsou věnovány rešerši a vymezení teoretického rámce konceptu deinstitucionalizace 

sociálních služeb pro seniory. V kapitole 5 je analyzován demografický vývoj v ČR, který je naprosto 

klíčovým východiskem pro další vývoj tohoto segmentu. Kapitoly 6 a 7 se dále zabývají rešerší, 

následnou syntézou a analýzou datových zdrojů týkajících se dílčích ukazatelů (vývoj kapacit služeb, 

vývoj zaměstnanců, investiční náklady výstavby) důležitých pro další vývoj segmentu sociálních 

služeb pro seniory. Na základě těchto dat ověřujeme hypotézu, zda deinstitucionalizace sociálních 

služeb pro seniory je proveditelný koncept na národní úrovni. Následně nabízíme dvě možná 

východiska pro částečnou optimalizaci situace v segmentu z pohledu nedostatečných kapacit. 

III. Deinstitucionalizace v sociálních službách 

Proces deinstitucionalizace je realizován prostřednictvím změny struktury, pravidel, řádu, celkové 

filozofie, sídla dané instituce. Deinstitucionalizace je dosahováno proměnou institucionální (ústavní) 

péče v péči v komunitě. Hlavním principem této přeměny je humanizace poskytované péče. 

Humanizací se myslí takový proces, který vede k proměně systému péče a prostředí tak, 

aby naplňoval práva a potřeby uživatelů. Pojem deinstitucionalizace označuje jeden z komponentů 

humanizace (ESF, 2011). 

Ústavní péče, která dosáhla největšího rozšíření v minulém století, odpovídala tehdejší společenské 

situaci a plnila ve své době důležité úkoly: zabezpečení základních životních potřeb a hmotných 

podmínek pro ty, kteří si je nebyli schopni zabezpečit sami. Jako takové byly ústavy výrazem 

solidarity. Lidé, kteří v nich žili, byli vnímáni jako objekt péče a neměli možnost ovlivnit chod 

instituce a tím ani svůj vlastní život (MPSV, 2013).  

Česká republika spolu s dalšími postkomunistickými státy přistoupila k transformaci sociálních 

služeb na rozdíl od západní Evropy, kde proces deinstitucionalizace probíhal již od 60. let minulého 

století, se zpožděním několika desetiletí. Ačkoli odborná veřejnost o nutnosti transformace sociálních 

služeb věděla již dříve, první možnosti o změny rigidního systému mohly být provedeny až po roce 

1989. Prvními představiteli této změny byly neziskové organizace, jejíž členy často tvořili rodiče 
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postižených dětí, kteří chtěli svým potomkům zajistit důstojný život s kvalitními sociálními službami, 

jež byly velmi vzdáleny tomu, jak vnímali tehdejší ústavní péči. 

V celosvětovém pohledu bylo v otázce ústavní sociální péče zásadní přijetí Všeobecné deklarace 

lidských práv v roce 1948, která přinesla změnu v pohledu na vztahy a uspořádání společnosti a kladla 

důraz na lidská práva a jejich všeobecnou platnost bez ohledu na postavení jednotlivce ve společnosti. 

Tato deklarace garantuje dodržování základních lidských práv všem jednotlivcům, nebere v úvahu 

diagnostické pojetí člověka a přiznává lidem základní lidská práva napříč věkovým, genderovým, 

zdravotním, náboženským či jiným složením populace.  

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (2006) na Všeobecnou deklaraci lidských 

práv navazuje, zdůrazňuje však potřebu větší ochrany lidi s handicapem a v souladu s vědním 

i společenským vývojem stanovuje státům jednoznačné cíle, pokud jde o péči o osoby se zdravotním 

postižením. Po státech sdružených v OSN stanovuje, že mají povinnost zajistit, aby osoby 

se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo 

pobytu, kde a s kým budou žít, a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí. Osoby se zdravotním 

postižením mají mít přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, k rezidenčním službám 

a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý 

způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci. Komunitní služby 

a zařízení určené široké veřejnosti musí být přístupné, na rovnoprávném základě s ostatními, 

i osobám se zdravotním postižením a brát v úvahu jejich potřeby (OSN, 2005). 

K úmluvě se v roce 2010 připojila taktéž ČR, která však již na transformaci sociálních služeb 

pracovala v minulých letech ať už legislativně (přijetí zákona o sociálních službách v roce 2006) 

a také koncepčně (schválení Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné 

typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění 

uživatele do společnosti v roce 2007). Dokument si kladl za cíl podpořit již probíhající transformační 

změny a usnadnit poskytovatelům, kteří se rozhodnou poskytovat sociální služby odpovídající 

individuálním potřebám uživatelů v jejich přirozeném prostředí, tyto změny provést. Následovaly 

další dokumenty, jež měly modernizovat síť sociálních služeb v ČR, systematicky vytvářet kapacity 

domácí i pobytové sociální péče tak, aby klient měl možnost výběru.  

V České republice se podpora transformace sociálních služeb zaměřuje především na služby  

pro osoby se zdravotním postižením, mentálním či duševním nebo kombinovaným (byť například 

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb z let 2007-2015 operovala i s domovy 

pro seniory, v plnění konkrétních projektů, například Transformace sociálních služeb financovaného 

z ESF a státního rozpočtu, jednoznačně převládaly domovy pro lidi s handicapem). Stále častěji 

se však můžeme také setkat s transformací pobytových služeb pro seniory a dětských domovů 

pro ohrožené děti. Výsledkem transformačního procesu by v konečném důsledku měly být změny 

pro klienty, poskytovatele, zadavatele sociálních služeb i společnost coby celku. Česká republika  

se tak chce odchýlit od stavu pobytových služeb ústavního typu, které Erwing Goffman (in Keller, 

2007) označil jako „totální instituce.“ Keller (2007) tento koncept popisuje jako „organizace, které 

vytvářejí pro své členy prostředí, jež se v zásadním ohledu liší od životního světa, tak jak je znám 

běžným občanům moderní společnosti.“ Cílem deinstitucionalizace je destrukce tohoto prostředí, 

a naopak prosazování takových změn, které v konečném důsledku umožní i klientům v pobytových 

službách žít svobodný život, chovat se autonomně a určovat si náplň svých dnů. 

IV. Princip deinstitucionalizace v sociálních službách pro seniory 

Podle Matouška (2008) je deinstitucionalizací myšlen „vlivný trend v soudobé sociální práci, který 

ve všech případech, kdy je to možné, prosazuje neústavní formy péče, jež jsou klientovi dobře 

dostupné a nevytrhují ho z jeho přirozeného prostředí, tedy péči poskytovanou v rámci 

komunity.“ Ačkoli lze tento princip vnímat jako všeobecně žádoucí, stát jej dosud prosazoval zejména 

v oblasti sociálních služeb určených pro mentálně či fyzicky handicapované. Podle Jiřího Horeckého 

et al. (2020) by však „možnost žít ve svém domácím a přirozeném prostředí, v komunitním bydlení, 
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měl mít každý.“ Výjimkou jsou pouze osoby s těžkým kombinovaných postižením či těžkou nemocí, 

o něž není možné z objektivních důvodů pečovat doma.  

Přesto Česká republika disponuje poměrně robustní sítí sociálních pobytových služeb, 

kdy dominantní skupinou zařízení jsou domovy pro seniory. Proč tomu tak je? Horecký et al. (2020) 

uvádí, že zásadním důvodem, proč není využití domácí péče dostupné pro naprosto všechny osoby 

s potřebou sociální péče, je nedostatek především lidských, ale také finančních zdrojů. „Jde 

o nedostatek finančních zdrojů jakékoliv země, její vlády a také drtivé většiny rodin finančně 

zabezpečit (včetně dopadů výpadku pečujících osob z trhu práce) a zajistit personálně kvalitní 

a bezpečnou péči všem lidem v jejich přirozeném prostředí, a to ve všech životních situacích,“ uvádí 

Horecký et. al. (2020) a dodává, že přesto, „není možné z důvodu limitů k dosažení úplného cíle 

rezignovat na zásadní usilování, tedy co nejvíce se k tomuto cíli přibližovat a podpořit lidi v setrvání 

v jejich přirozeném sociálním prostředí, popř. umožnit jim institucionální péči opouštět, pokud 

je to možné a pokud si to v daný moment přejí.“ Podpora života v takové podobě, jakou preferují sami 

občané, by proto měla být prioritou sociální politiky každého státu. 

V polovině roku 2020 se skupina odborníků vedená Terezou Hradilkovou z iniciativy Jednota 

pro deinstitucionalizaci obrátila otevřeným dopisem na tehdejší ministryni Janu Maláčovou s tím, 

že je nutné „restartovat deinstitucionalizaci.“ Pandemie covid-19 podle signatářů dopisu opět naplno 

odhalila, nakolik je český systém sociální péče závislý na institucionalizovaném prostředí. „Zastaralý 

systém sociálních služeb stojící na převážně velkokapacitních pobytových službách je pro lidi (klienty 

i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektující jejich potřeby a práva zaručené zákony. (…) 

Současná pandemie jen zvýraznila nebezpečí, kterým jsou lidé v ústavech vystaveni: segregace, 

izolace, zvýšené riziko nákazy mezi množstvím lidí a nedostatečná zdravotní péče… Přesto jsou 

ústavní, rezidenční služby v České republice dále rozvíjeny a podporovány,“ uvádí se v dopisu 

(Hradilková et al. 2020). Odborníci v dokumentu kritizovali, že „ústavní, rezidenční služby v České 

republice jsou dále rozvíjeny a podporovány investováním a provozováním velkokapacitních 

pobytových zařízení ústavního typu, nedostatečnou podporou komunitních služeb a pečujících osob, 

nedostatečnou prevencí institucionalizace ohrožených dětí, dospělých i seniorů.“ Hradilková a další 

ministryni žádali, aby se investovalo do komunitních služeb a podpory pečujících osob, zastavily 

se investice do výstavby ústavů a zastavilo přijímání lidí do ústavů.  

V určitém protikladu jsou k těmto doporučením již zmínění Horecký et al. (2020). „U domovů 

pro seniory je nutné počítat s tím, že značné procento seniorů nechce zatěžovat svoje rodiny péčí 

o ně nebo nemá vhodné vlastní sociální prostředí. Proto je nutné za současného stavu nedostatku 

kapacit pobytových služeb odmítnout zastavení jejich výstavby, naopak je třeba počítat s určitým 

růstem počtu pobytových zařízení pro seniory. Je však nezbytné do úhrad za poskytovanou péči 

zahrnout určitou mírou spoluúčasti (ale pouze tam, kde to finanční situace daných rodin umožní) 

i rodinu. Lze podpořit snižování kapacit ve prospěch jednolůžkových pokojů, společných prostor 

komunitního charakteru (malých jednotek), budování respitní péče či denních stacionářů apod.“ píše 

Horecký et al. (2020). Společným bodem, na kterém se výše zmínění odborníci shodnou je, 

že když už stavět nové domovy, pak zejména ty nízkokapacitní. Do těchto zařízení by se následně 

měly dostávat zejména ty osoby, jejichž zdravotní stav to skutečně vyžaduje. Zmínit si pak zaslouží 

i fakt, že kvalitně vedené pobytové služby pro seniory (ale i další skupiny vyžadující sociální péči) 

princip deinstitucionalizace razí i v rámci svých aktivit. V tomto případě platí, že pobytová služba 

nemusí být nutně „ústavní péčí.“ I ve velkokapacitních pobytových službách pro seniory tedy vidíme 

aktivity směřující k individualizované péči, například formou dělení klientů do malých komunitních 

celků či menším vměšováním sociálních služeb do každodenních životů svých klientů. I zde však 

samozřejmě narážíme na personální i finanční možnosti v sociálních službách.  

V. Demografický vývoj 

Podle Průši (2021) je rostoucí potřeba dlouhodobé sociálně zdravotní péče odrazem aktuálních 

demografických trendů. Populace stárne ve všech evropských zemích, výrazně se zvyšuje zejména 
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počet osob v nejstarších věkových skupinách, které jsou v největším rozsahu závislé na poskytování 

sociálních služeb a zdravotní péče. Tento trend je navíc doprovázen rozpadem vícegeneračního 

soužití rodin, rostoucím zapojením žen na trhu práce a zvyšující se věkovou hranicí pro vznik nároku 

na starobní důchod. Ve svém důsledku se tak snižuje dostupnost péče poskytované rodinnými 

příslušníky nebo příbuznými, ale i péče poskytované profesionálními poskytovateli služeb. Vzhledem 

k růstu reálných příjmů obyvatel se ale zvyšují jejich nároky na kvalitu poskytovaných služeb, 

což se projevuje i růstem reálných příjmů pracovníků v tomto sektoru, a tedy i růstem výdajů 

na poskytování dlouhodobé sociálně zdravotní péče. 

Tabulka 1 Predikce vývoje věkové struktury populace ČR od roku 2060 

Věková kategorie 

2020 2030 2040 2050 2060 Změna 2060*/2020 

mil. % mil. % mil. % mil. % mil. % mil. % 

0-14 let 1,72 16,1 1,36 13,1 1,23 12,2 1,26 12,8 1,16 12,4 -0,56 -32,5 

15-49 let 4,83 45,1 4,24 40,8 3,84 37,9 3,60 36,7 3,43 36,5 -1,40 -32,6 

50-64 let 1,99 18,6 2,32 22,3 2,24 22,1 1,79 18,3 1,61 17,1 -0,38 -19,1 

65 let +  2,16 20,2 2,48 23,8 2,82 27,8 3,16 32,2 3,19 34,0 +1,03 +47,7 

Celkem 10,70 100 10,40 100 10,13 100 9,81 100 9,39 100 -1,31 -12,2 

*projekce obyvatelstva ČR dle ČSÚ – střední variant (zaokrouhlováno na desetiny procent) 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

Graf 1 Predikce vývoje věkové struktury populace ČR od roku 2060 (grafické zobrazení)  

 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

Z predikcí vyplývá, že v následujícím období projde věková struktura velmi zásadním vývojem – 

zejména v neprospěch kategorie produktivního věku. Právě ta je však pro udržení zdravé ekonomiky 

a trhu práce zásadní. Byl nastartován trend vymírání české i světové populace, který se projeví 

v následujících desetiletích a který nevyřeší ani pracovní imigrace, neboť projekce ústavů počítají 

i s migračním saldem (Kaczor, 2018).  

Jde přitom o přirozený proces. Dochází v něm k odklonu od dominantního modelu reprodukce. 

Ten se konstituoval v období minulého politického režimu, kdy aktuálně dochází ke značné 
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pluralizaci životních a reprodukčních drah. Je běžné mít pouze jedno dítě, případně vůbec žádné. 

Šprocha a Ďurček (2018) varují – je nutné očekávat, že bezdětnost s tím spojená absence mateřství 

a rodičovství se stanou důležitou součástí životních drah nezanedbatelné části žen. Rozhodnutí žen 

a párů musíme respektovat. Na tuto skutečnost ovlivňující demografickou strukturu se však musí 

sociální politika připravit, například podporou neformální péče. Profesionální sociální služby 

nepokryjí poptávku ze strany klientů. To nutně povede k určitému přeskupení významu jednotlivých 

principů sociální politiky v celém systému (Krebs et al., 2015). 

VI. Vývoj kapacit služeb a vývoj zaměstnanců pobytových zařízení 

Při pohledu na předchozí kapitoly je více než jasné, že sektor sociálních služeb pro seniory v ČR čelí 

velké výzvě, která se rozhodně nevyřeší sama. Pro aplikování principů deinstitucionalizace 

na národní úrovni je důležité, aby sektor prosperoval v základních ukazatelích, kterými jsou 

dostatečné kapacity služeb, dostatečný počet zaměstnanců a nízkonákladová výstavba. Samozřejmě 

můžeme uvažovat o zavedení těchto principů i při nedokonalých podmínkách, ovšem poté musíme 

počítat se zvýšenými náklady na škálování tohoto projektu, a také možnými dílčími neúspěchy 

zavedené politiky. V následujícím textu rozebíráme všechny aspekty sektoru sociálních služeb 

pro seniory v ČR a jejich výhled do budoucnosti. 

Vývoj kapacit služeb 

Dle posledních údajů ze statistické ročenky MPSV (2021) můžeme u domovů pro seniory (DS) mluvit 

o kapacitě 36 465 lůžek a z toho 7 303 lůžek je zřízeno nestátními poskytovateli. U domovů 

se zvláštním režimem (DZR) evidujeme kapacitu 22 192 lůžek a z toho 9 854 lůžek je zřízeno 

nestátními poskytovateli. Z dat je evidentní, že v oblasti DZR začínají hrát velkou roli nestátní 

poskytovatelé sociálních služeb. Jak můžeme vidět na obrázku 1, kapacity DZR za sledované období 

dynamicky rostou. Tento růst je z velké míry hnán právě soukromým sektorem, který dle dat 

Ernst & Young (EY, 2021) zaznamenal nárůst v objemu kapacit 232,7 %.  

Obrázek 1 Kapacity denních stacionářů, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem v letech 2009-2018 

 
Zdroj: Ernst & Young (2021) 

Když uvažujeme budoucí vývoj kapacit těchto služeb, můžeme hledat inspiraci v práci Průši (2019), 

který komplexně popsal čtyři modelové situace. V rámci modelu č. 2 počítá se zachováním 

vybavenosti sociálních služeb daného typu na úrovni z roku 2016. Tento model předpokládá, 

že by do roku 2035 bylo potřeba vybudovat průměrně 237 míst v DS a DZR pro každou obec 

s rozšířenou působností. Z propočtů tohoto typu je jasné, že budoucí demografická situace nás buďto 

přivede ke snížení vybavenosti sociálních služeb, nebo k masivní investiční výstavbě v rámci 

segmentu pobytových sociálních služeb. Tak jako tak, je málo pravděpodobné, že by nová výstavba 

byla zaměřena na služby komunitního typu v momentální ekonomické situaci. 
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Tabulka 2 Potřebný vývoj kapacit vybraných služeb sociální péče do r. 2035 při zachování míry vybavenosti 

 2016 2020 2025 2030 2035 

Domov pro seniory (DS) 35 596 36 814 45 169 58 876 69 564 

Domov se zvláštním režimem (DZR) 15 387 15 914 19 525 25 451 30 071 

Zdroj: Průša (2019) 

K podobným závěrům dochází také analýza EY (2021), kde autoři uvádějí, že pro udržení stávajícího 

pokrytí sociálních služeb bude zapotřebí vybudovat do roku 27 642 nových lůžek v pobytových 

zařízeních. Taková výstavba je při ceně 1,5 mil. Kč za lůžko vyčíslena na 41,4 mld. Kč. Závěry 

týkající se navýšení kapacit ze studií Průši a EY se sice liší v absolutním vyjádření, ovšem každá 

ze studií předpokládá zachování vybavenosti z jiného roku. 

Obrázek 2 Současná vs. potřebná kapacita v pobytových zařízeních sociálních služeb pro udržení vybavenosti 

 
Zdroj: EY (2021) 

Z dat lze vyvodit závěr, že masivní investiční výstavba je nevyhnutelnou realitou, 

pokud nedosáhneme výrazného posunu v poskytování terénní dlouhodobé péče. Vzhledem 

k neprovázanosti služeb domácí péče (zdravotnictví) a pečovatelských služeb (sociální služby) 

je však tato představa poněkud nepravděpodobná. To dokazuje také analýza MPSV (2019), 

kde můžeme vidět stagnaci pečovatelských služeb za léta 2015-2018. Otázkou tedy zůstává, 

kdo onu masivní investiční výstavbu uskuteční, a zdali to bude v souladu s principy 

deinstitucionalizace. 

Vývoj zaměstnanců 

Při analýze možného vývoje zaměstnanců v pobytových zařízeních můžeme vycházet z práce 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (2019), kde jsou očekávané počty zaměstnanců v segmentu 

sociálních služeb zobrazeny v tabulce 3. Tato data odpovídají ve své podstatě výzkumu Průši (2019) 

a dokreslují další velmi ožehavou oblast. Kde vzít do roku 2050 dvojnásobný počet zaměstnanců 

pro segment sociálních služeb (v případě DZR skoro až trojnásobný)? Momentálně se trh práce v ČR 

potýká s extrémními podmínkami (enormně nízká nezaměstnanost) a zaměstnání v sociálních 

službách se často potýká s určitou dávkou stigmatizace. Tyto faktory jdou tedy přímo proti trendu 

zvyšování počtu zaměstnanců v segmentu sociálních služeb. 

Tabulka 3 Očekávané počty zaměstnanců v segmentu sociálních služeb 

 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Domov pro seniory (DS) 33 964 45 369 54 906 58 909 60 766 63 298 

Domov se zvláštním režimem (DZR) 18 344 26 732 35 047 40 495 44 755 49 728 

Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (2019) 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 8 

Situaci nezlepšuje ani fakt, že struktura klientů pobytových služeb se bude čím dál tím více přibližovat 

zdravotnickým zařízením typu LDN, což dokládá predikce EY (2021), ve které můžeme pozorovat 

zvýšení příjemců PNP ve 3. a 4. stupni v roce 2050 na 441 tisíc z dnešních 150 tisíc. Opět jde skoro 

o trojnásobné zvýšení této kategorie klientů, kteří potřebují intenzivní sociální i zdravotní péči. 

To ve výsledku taktéž komplikuje zavádění principů deinstitucionalizace tak, jak jsou definovány 

v předchozím textu. 

Obrázek 3 Prognóza vývoje počtu jedinců s příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni závislosti 

 
Zdroj: EY (2021) 

VII. Investiční náklady výstavby nových kapacit 

Problémy sektoru sociálních služeb však nekončí u nedostatečných kapacit s pohledem na budoucí 

tlak silných ročníků (viz kapitoly 3 a 4). Pokud mluvíme o hypotetickém zažehnání krize, 

která se na nás řítí, musíme počítat s dostatečnou investiční výstavbu nových kapacit pobytových 

zařízení. Samozřejmě extrahujeme od faktorů jako jsou – dostatečný počet zaměstnanců, dostatečné 

kapacity terénních služeb dlouhodobé péče, a (v ideálním případě) také investiční výstavba 

pobytových zařízení komunitního typu s využitím principů deinstitucionalizace. I v tomto naprosto 

ideálním případě však čelíme velkému problému, a tím jsou ceny stavebních prací v kombinaci 

se zavírajícím se oknem příležitosti. 

Okno příležitosti nám jasně časově vymezují dvě křivky – demografická a poptávková po službách 

LTC. Investiční výstavba nových kapacit však zabere určitý čas v jednotkách let, a proto je důležité 

proaktivní přístup a strategické plánování. Identifikovali jsme dvě cesty, jak se k problému nových 

kapacit postavit. První cestou je zachování statusu quo a přenechání výstavby v rukou soukromých 

investorů a developerů. Druhou variantou je zvýšená podpora investičních projektů na zvýšení 

kapacit LTC z veřejných prostředků. Obě varianty jsou naprosto validní a pravděpodobně nás čeká 

určitý mix zmíněných možností. Výsledek je však ohrožen raketově rostoucími cenami stavebního 

materiálu a stavebních prací. Toto rapidní zvyšování nákladů ovšem ohrožuje především veřejné 

zakázky, u kterých není možné reagovat tak pružně, jako u soukromých. 

Tvrzení dokládá i kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu 20/22 („Peněžní prostředky státu 

na investice v oblasti sociálních služeb“), kde je specificky řečeno, že nastavení cíle 1, tj. zvyšování 

kapacit pobytových sociálních služeb, neodpovídá skutečné poptávce ani předpokládanému 

demografickému vývoji (NKÚ 2022). Toto tvrzení dokládá i samotné MPSV (2019) ve své analýze 

financování sociálních služeb, kde však jako viníka označuje Ministerstvo financí. Argumentuje 

zde tím, že na investiční dotace dostalo MPSV žádosti v roce 2017 ve výši 4 mld. Kč a uvolněno bylo 

pouze 427 440 000 Kč, což naprosto jasně nereflektuje reálné potřeby v území. 
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MPSV (2016) dále ve své dokumentaci k programu 013 310 uvádí: „Nastavení hodnoty ukazatele 

cíle se opírá o parametr předpokládané výše finančních prostředků na vznik nového lůžka 1 580 000 

Kč (+15% DPH) s mírou spolufinancování účastníka programu ve výši min. 25 % a ekonomickou 

životností 20 let.“ To pro nás znamená, že MPSV odhadovalo v roce 2016 náklad na vznik nového 

lůžka v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. Tuto domněnku potvrzují také informace z webových stránek firem, 

zabývajících se developmentem v oblasti pobytových sociálních služeb. Společnost Ambeat 

Development a.s. proklamuje, že „staví do 1,5 mil. Kč za lůžko“, a společnost PFFL SICAV a.s. 

ve svém projektu Senevia tvrdí, že jsou schopni realizovat výstavbu v rozmezí 1-1,5 mil. Kč za lůžko. 

Ke stejnému odhadu nákladu na vybudování 1 lůžka se přiklání také analýza EY (2021). 

Je tedy možné považovat náklad 1,5 mil. Kč za lůžko za legitimní. 

Vyvstává však otázka, jak se tento náklad bude pohybovat ve chvíli, kdy oproti roku 2015 (bereme 

jako bázi = 100) mluvíme o navýšení indexu cen stavebních prací o 34,6 procentních bodů (ČSÚ 

2022). V meziročním odhadu dle ČSÚ mluvíme již o zvýšení cen stavebních prací o 13,5 % 

a materiálů o 26,5 %. Při pokračování tohoto trendu můžeme mluvit o nákladových šocích, které 

budou jistě znamenat snížení výstavby kapacit i v soukromém sektoru. 

Graf 1 Index cen stavebních prací 

 

* meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015 

Zdroj: ČSÚ (2022) 

VIII. Škálovatelnost a rozhodování stakeholderů 

V návaznosti na minulé kapitoly vyvstává jedna důležitá otázka – co jsme schopni dělat pro zavedení 

principů deinstitucionalizace? Odpověď nebude jednoznačná, ovšem je nutné se jí zabývat. V prvé 

řadě musíme konstatovat, že principy deinstitucionalizace, které k sobě pojí pobytová zařízení 

komunitního typu, nejsou momentálně dosažitelné v národním měřítku. Naopak, díky rostoucí 

inflaci, která tlačí zaměstnavatele ke zvyšujícím se mzdovým nákladům, nákladům ve stavebnictví 

a napjaté situaci na trhu práce, můžeme očekávat zvyšující se produktivitu a efektivitu sektoru 

sociálních služeb. To však znamená vytížení personálu na maximum, využití dosavadních kapacit 

zařízení na maximum (např. málo společenských prostorů apod.) a tlak na zvýšení či zrušení cenové 

regulace poplatků za stravu a ubytování (popř. tlak na sanaci nákladů státem). 

Všechny tyto aspekty jdou zásadně proti vidině komunitního typu zařízení, které není ekonomicky 

efektivní, ale je humánní. Škálovatelnost takového typu zařízení na národní úrovni by byla 

problematická i za normálních podmínek, jelikož velká pobytová zařízení jednoduše získávají 

ekonomickou rentu ze svých výnosů z rozsahu, a proto by tato zařízení komunitního typu musela být 

spravována a zřizována státem, či placena movitou klientelou. 

Pro dokreslení situace citujeme práci Hovorky (2022) z konference Sociální politika na NF VŠE: 

„V ČR existuje přibližně 100 zařízení zaměřených na seniory, které mají kapacitu pod 35 lůžek. 
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Naopak 100 největších zařízení je s kapacitou nad 140 lůžek. Medián kapacity je 75 lůžek.“ Z tohoto 

tvrzení jasně vyplývá, že velkokapacitní pobytové služby jsou v ČR neustále aktuální a tvoří velkou 

část kapacit. 

Pokud tedy vezmeme v potaz rozhodování stakeholderů na trhu sociálních služeb, vyvstávají 

v podstatě dvě možnosti, které bychom mohli kombinovat: 

1. investiční dotační tituly na stavbu nových pobytových kapacit a podporu zřízení nových 

terénních služeb LTC, 

2. zrušení regulace cenových stropů u soukromých poskytovatelů pobytových sociálních služeb 

a navazující příliv investičního kapitálu ze soukromého sektoru. 

1. Investiční dotační tituly na stavbu nových pobytových kapacit a podporu zřízení nových 

terénních služeb LTC 

U tohoto bodu se můžeme opět nechat inspirovat kontrolním závěrem NKÚ (2020), kde je uvedeno, 

že na splnění cíle 1 (zvýšení kapacit pobytových zařízení) bylo vynaloženo pouze 1,36 mld. Kč. 

V kontrastu s propočtem EY (2021), kde je uvedená částka stanovena minimálně na 41,4 mld. Kč, 

a to extrahujeme od navyšování cen stavebních prací. Určitou vzpruhou by měl být Národní plán 

obnovy, v jehož rámci bychom mohli počítat s masivnějším navýšením kapacity pobytových zařízení 

o velikosti nižších tisíců lůžek. Exaktní data však nelze odhadovat právě z důvodu ztížení situace 

výstavby v rámci veřejných zakázek (diskutováno v kapitole 5). I přes tento pozitivní jev je nutné mít 

na paměti, že dotační titul by se měl zaměřovat také na podporu nových terénních služeb LTC. 

2. Zrušení regulace úhradových stropů u soukromých poskytovatelů pobytových sociálních 

služeb a navazující příliv investičního kapitálu ze soukromého sektoru 

V návaznosti na předchozí kapitoly je také vhodné upozornit na možnost vstupu soukromého kapitálu 

do této těžké situace. I přes první odvážné projekty je však jasné, že většímu vstupu soukromých 

společností do segmentu sociálních služeb brání dvojí cenová regulace úhradových stropů. Obzvláště 

v dnešní době je na místě diskutovat se zástupci soukromého sektoru nad podmínkami, za kterých 

by byli ochotni investovat do výstavby nových zařízení. Zrušení úhradových stropů by mohlo 

segmentu sociálních služeb prospět jak kvantitativně, tak kvalitativně. Je však nutné mít na pozoru 

důležitou podmínku. Při masivním vstupu soukromého kapitálu by se musel nastavit transparentní 

systém dodržování standardů kvality sociálních služeb. Je nasnadě říci, že představa nízkokapacitních 

komunitních zařízení, které pokryjí poptávku na národní úrovni, je minulostí. Snad půjde o výborný 

komplement při zvládání těžké demografické situace. Ve světle uvedených dat však alespoň 

diskutujme o možnosti přechodu z cenové regulace na systém cílení kvality pobytových sociálních 

služeb pro seniory. Garanci minimálních standardů sociálních služeb, jak je definována v publikaci 

Dlouhodobá péče nejen v ČR (Průša 2021), se však jistě nevyhneme. 

IX. Závěr 

V centru změn souvisejících s deinstitucionalizací je vždy člověk, který potřebuje nějakou podporu 

či pomoc. Je podporována jeho samostatnost a využití jeho potenciálu, stejně tak je podporována 

i jeho nezávislost na sociální službě, zapojení do běžného dění ve společnosti, tedy využívání běžných 

veřejných služeb, navazování formálních i neformálních vztahů, zapojování do veřejných aktivit 

(MPSV, 2022). V České republice se realizovalo v minulosti hned několik projektů, jejichž cílem 

bylo i s využitím prostředků EU nastartovat proces deinstitucionalizace, oslabit ústavní prvky, 

podpořit komunitní sociální služby rodinného charakteru či domácí péči. Tyto projekty se však 

zabývaly především zařízeními zabezpečujícími péči pro handicapované. Dominantními typy 

zařízení, poskytujícími péči pro seniory, se tyto projekty zabývaly pouze okrajově. Význam sociální 

péče poskytované spíše v menších organizacích však ukázala pandemie covid-19, 

kdy se velkokapacitní domovy ukázaly tváří v tvář masovému šíření viru jako obzvláště rizikové 

prostředí. Česká republika však nedisponuje kapacitami služeb (terénních, podpůrných apod.) 

a dostatečným počtem pracovníků, kteří by mohli poskytovat terénní péči. K dispozici není 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 11 

ani dostatek zařízení malého komunitního typu, která jsou odbornou veřejností i klienty preferována. 

Jejich případná výstavba se při vědomí současných cen stavebních prací a předpokládaného vývoje 

dá považovat za velice nákladný plán. Lze konstatovat, že všechny sledované ukazatele jdou zásadně 

proti vidině komunitního typu zařízení, které není ekonomicky efektivní, ale je humánní. Principy 

deinstitucionalizace, které k sobě pojí pobytová zařízení komunitního typu, nejsou momentálně 

dosažitelné v národním měřítku. Souhlasíme v tomto ohledu s Průšou (2021), podle něhož 

se dlouhodobě ukazuje, že zajištění rovnováhy mezi péčí poskytovanou v pobytových zařízeních 

a péčí v domácím prostředí bude pro český systém dlouhodobé péče jednou z největších výzev 

budoucnosti. Dle analyzovaných dat můžeme téměř s jistotou říci, že principy deinstitucionalizace 

se v sociálních službách pro seniory budou v budoucnu prosazovat zřejmě velmi těžce, 

pravděpodobně jen částečně, neboť vznik nových zařízení komunitního typu můžeme téměř jistě 

označit za komplement, ovšem ne stavební kámen, v budoucnu vzniklých kapacit sociálních služeb 

pro seniory na území ČR. Na národní úrovni je tento koncept v momentální socioekonomické situaci 

pouze přáním. Z těchto (i dalších v předcházejícím textu popsaných) důvodů bychom měli zvážit, 

zda nenastal čas opustit koncept cenové regulace a přijmout koncept cílení kvality sociálních služeb 

pro seniory. 

Financování 

Příspěvek financován z grantu IGA Vysoké školy ekonomické IG504032 (51/2022). 
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THE IMPACT OF COVID-19 ON LABOUR COSTS 

Vlastimil Beran1 

Abstract 

Labour costs comprise one of the basic indicators of labour market competitiveness and can 

be monitored with respect to three aspects: labour costs, share of labour costs and unit labour costs. 

In 2020, a previously unknown disease known as Covid-19 broke out worldwide. This article applies 

the quasi-experimental difference-in-differences method to determine the impact of the Covid-19 

disease on the labour markets of European Union countries. To date, only the first year 

of the occurrence of the Covid-19 disease has been evaluated due to a two-year delay in the publishing 

of the relevant data. The countries that acceded to the EU after 2004 and the countries classified 

as PIIGS had the most difficulties coping with Covid-19. In essence, however, the Covid-19 disease 

negatively affected almost all the member countries of the European Union. Nevertheless, 

it is possible to conclude that the impact of Covid-19 was not as significant an external shock as, 

for example, the financial crisis of 2008. 

Keywords 

Competitiveness, COVID-19, Labour Costs, Share of Labour Costs, Unit Labour Costs 

I. Introduction 

The aim of the article is to identify, based on calculated labour market indicator values, the extent 

to which the Covid-19 pandemic affected the labour markets of selected countries, the member states 

of the European Union. The European Union as a whole is the third largest economic unit 

(after the United States and China) in the world economy. In terms of population, it is also the world’s 

third most important player (after China and India). Unlike the above countries, however, 

the European Union does not have characteristics that are typical of individual states. 

It is a community of 27 autonomous countries that have given up their competences in some areas 

in favour of a greater whole. The European Union can, therefore, be seen as an entity that has, in part, 

the powers of an international organisation and, partly, those of one united country. This has resulted, 

however, in strong internal conflicts that are not typical of geographically larger states. The member 

states of the EU are in fact both partners and rivals. The aim of the European Union is to achieve 

a combination of sustainable development based on balanced economic growth and price stability, 

a highly-competitive market economy with full employment and social progress, and environmental 

protection.    

Covid-19 severely disrupted the expansionary part of the economic cycle and represented the biggest 

external economic shock for over a decade. This disease affected not only the economic development 

of EU member countries, but also the behaviour of society as a whole. While the economic impacts 

are gradually being quantified, the social consequences for individuals and society, including 

the cultural consequences, will probably require another ten years or so. The statistics required 

for the calculation of the various indicators of labour costs are, however, available after a significantly 

shorter two-year delay,2 i.e. 2020 values have recently become available. The article does not address 

the measures adopted by the fiscal authorities of the selected countries, rather it examines the overall 

impact on the various labour market indicators in the monitored countries. 

 
1Institute for Labour and Social Affairs, Dělnická 213/12, Prague 7, 170 00, Czech Republic.  

E-mail: vlastimil.beran@vupsv.cz. 
2 It is possible to find sub-analyses that focus on micro-regions, market segments or industries. However, such conclusions 

cannot be applied to the entire European Union or the economies of the member countries. 
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In 2021, the author of this article calculated labour costs for the years 2008 to 2019 and provided 

a prediction for 2020 based on previous values, Beran (2021). This article compares the predicted 

values for 2020 with the calculated real labour cost indicator values for 2020 that became available 

in 2022. The values shown in the tables provided in this article commence with 2010. 

II. Literature Review 

The article applies labour costs methodology and the difference-in-differences method. Firstly, labour 

costs were approximated, followed by the application of the difference-in-differences method. 

Labour costs were calculated using a range of varying methodologies at different times. This was due 

principally to differences in terms of the relevant statistics and the fact that, for many years, 

no statistics were available in this area. At the International Labour Office in Geneva, Van Ark 

and Monnikhof (2000) compiled a study in which labour costs were calculated according to industry 

(based on estimates) and Holý (2002) compiled a similar study with respect to conditions in the Czech 

Republic. Further, Andersen (2003) compiled a study on labour costs for the European Commission. 

Subsequently, statistics on labour costs were processed by Eurostat in the form we know today; minor 

methodological adjustments are introduced on a relatively regular basis. 

Researchers then began to use this data in the search for answers to questions that had previously 

been unanswerable. For example, research on the link between labour costs and economic growth 

conducted by Hájek and Mihuka (2009). Opinions are common in both the economic and public 

spheres that reducing labour costs through wage cuts (especially in the PIIGS countries and countries 

that acceded to the EU after 2004) is the best way to achieve competitiveness. However, Storm 

and Naastepad (2014) subsequently presented evidence of the irrationality of such an approach. 

For example, Žuk et al. (2018) examined whether the countries that acceded after 2004 managed 

to take advantage of the opportunities available, thus contributing to the convergence 

of the economies and labour markets of the EU’s member countries. 

The difference-in-differences method was applied to determine the impact of Covid-19 on the labour 

markets of the monitored countries. As pointed out by Wing et al. (2018), this method is considered 

to be a quasi-experimental research approach. According to Callaway and Sant’Anna (2018), 

the difference-in-differences method comprises one of the most important and popular approaches 

to the evaluation of the causal effects of policy changes. They applied the difference-in-differences 

method to the minimum wage in their research. In terms of the counter-factual analysis context, 

this method comprises a non-equivalent comparison approach. Several variations exist in terms 

of the application of the difference-in-differences method. This article applies a comparison 

of predicted values (unaffected by an external shock) and actual values (affected by an external 

shock). The impact of Covid-19 on the labour markets of the monitored countries can be estimated 

based on the differences. 

The application of the difference-in-differences method in this case takes into account the final 

results; however, it does not take into account those factors that may have affected the extent 

of the final results. This is the consequence of a lack of input variables rather than a weakness 

of the method. There are many factors that influence the result. The first of the three fundamental 

factors that concern the European Union has already been mentioned in the introduction, 

i.e. the countries of the European Union are independent states. The fiscal authorities of the member 

countries do not necessarily adopt the same intervention measures; moreover, they prioritise those 

measures that help their own economies.1 The second important factor that affects the labour markets 

of the given countries concerns the ability of the various economic entities to react to external shocks. 

 
1 The bearers of such measures are usually the fiscal authorities of large states. They have the power and the financial 

resources to enforce their intervention. The fiscal authorities of smaller countries usually subsequently apply similar 

intervention measures or combinations of measures used in large countries. It is not uncommon for these measures to be 

less effective in smaller countries than in large countries. 
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Responsiveness varies according to the size and capitalisation of the economic entity and the country 

in which it is located. It is influenced significantly by the inclusion of economic entities that make 

up part of the global production system and global trade chains. The third important factor comprises 

the influence of economic entities on the fiscal authority, whether it be in the form of lobbying 

or corruption. 

III. Labour Costs 

The evaluation of labour costs provides an opportunity to determine the general state 

of competitiveness in terms of the price of labour within the European Union. Labour cost indicators 

generally include labour costs, the share of labour in costs and unit labour costs. 

The first indicator is labour costs. From the macro-economic point of view, labour costs represent 

the sum of the costs associated with the functioning of the labour production factor 

and the reproduction of economic and social relations (Kozelský and Vlach, 2011). 

The second indicator is the share of labour in costs. The share of labour costs of total costs indicator 

is particularly important with respect to those economies that traditionally have low labour costs. 

This indicator is not monitored by any international institutions. 

The calculation is as follows: 

𝑆𝐿𝐶𝑇𝐶 =

𝑁𝐸𝐶

𝑒𝑚𝑝
𝐶

𝑒𝑚𝑚

× 100 =

𝑁𝐸𝐶

𝑒𝑚𝑝
𝐼𝐶

𝑒𝑚𝑚
+
𝑁𝐸𝐶

𝑒𝑚𝑝
+

𝐷

𝑒𝑚𝑚

× 100 =

𝑁𝐸𝐶

𝑒𝑚𝑝
𝑀𝑆

𝑒𝑚𝑚
+
𝑁𝐸𝐶

𝑒𝑚𝑝
+
𝐺𝑂𝑆−𝑁𝑂𝑆

𝑒𝑚𝑚

× 100    (1) 

where SLCTC is the share of labour costs of total costs, NEC is nominal employee compensation, 

emp is the number of employees, C is costs at current prices, emm is total employment (workers), 

IC is intermediate consumption at current prices, D is depreciation at current prices, GOS is the gross 

operating surplus at current prices and NOS is the net operating surplus. 

The final indicator is unit labour costs. The unit labour costs indicator is a composite expression 

of cost pressures in a given economy exerted by the labour force (Jílek and Vojta, 2001). Central 

banks monitor this indicator for the prediction of both the inflation rate (inflation cost factor) 

and the effective exchange rate. It is also used as an indicator of the competitiveness of the economy 

and one of the factors employed in deciding upon foreign direct investment. 

The calculation is as follows: 

𝑈𝑁𝐶 =

𝑁𝐸𝐶

𝑒𝑚𝑝
𝐺𝐷𝑃

𝑒𝑚𝑚

× 100            (2) 

where UNC is unit labour costs, NEC is nominal employee compensation, emp is the number 

of employees, GDP is gross domestic product and emm is total employment (workers). 

 IV. Empirical Results 

The following text presents the results of the analysis of the three monitored indicators (accompanied 

by a commentary on each): labour costs, share of labour costs of total costs and unit labour costs. 

The results are presented in tabular form; 2020 is listed twice. The first figure is indicated 

with an asterisk (2020*). This figure represents the prediction made in 2021. The second figure 

is the real calculation by the author of the article based on available Eurostat data. While, strictly 

speaking, the United Kingdom should also be listed during the monitored time interval since it was 

still a member of the European Union, unfortunately Eurostat no longer publishes or provides data 

on the UK. Therefore, it was not possible to calculate the values of all three indicators for the UK. 

The analysis includes the monitoring of the differences between the predicted and the actual values. 

Zhe predicted values represent developments that would have occurred if the Covid-19 pandemic had 

not happened, including the policies implemented by the respective fiscal authorities to protect 
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the economy or the labour market. The actual value includes the impacts of Covid-19. It is interesting 

to determine which labour market indicators acted against the typical development up to that time 

and which evinced the same development, and whether they acted with greater or lesser intensity. 

Labour costs include wages and salaries (including wages in kind included in earnings), wage 

compensation for non-worked hours, social benefits, social costs and expenses (statutory 

and voluntary) and the various personnel costs, taxes and subsidies related to employment. 

As far as this article is concerned, labour costs are expressed in Euro per month worked per employee, 

see Table 1. 

Table 1 Labour costs in Euro per month worked per employee in the period 2010-2020 

GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2020 

Belgium 35.3 36.3 38.0 38.8 39.0 39.1 38.6 39.1 39.7 40.5 41.6 41.1 

Bulgaria 3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 4.1 4.5 5.0 5.4 6.0 5.8 6.5 

Czechia 9.8 10.5 10.0 9.7 9.4 9.8 10.3 11.3 12.7 13.5 12.5 14.1 

Denmark 36.7 37.3 39.4 39.9 40.6 41.2 41.3 42.8 43.9 44.8 45.7 45.3 

Germany 28.8 29.6 30.5 30.9 31.4 32.2 32.8 33.8 34.6 35.6 35.8 36.7 

Estonia 7.6 7.9 8.6 9.2 9.8 10.3 10.8 11.6 12.4 13.4 13.2 13.6 

Ireland 28.9 28.7 29.8 29.8 29.8 30.0 30.6 31.2 32.1 33.2 32.4 32.4 

Greece 17.0 16.2 15.7 14.5 14.5 14.1 15.2 15.6 16.0 16.4 15.0 16.9 

Spain 20.7 21.2 21.1 21.2 21.1 21.2 21.2 21.2 21.3 21.9 21.9 23 

France 32.6 33.6 34.3 34.4 34.7 35.1 34.5 34.9 35.9 36.5 36.8 37.4 

Croatia 8.6 8.7 9.5 9.5 9.4 9.6 9.5 10.1 10.8 11.1 10.8 10.8 

Italy 26.8 27.2 27.7 28.1 28.3 28.1 27.6 27.7 28.3 28.7 29.0 29.7 

Cyprus 17.7 18.0 16.8 16.3 15.8 15.7 15.7 15.9 16.6 17.5 16.1 17.3 

Latvia 5.5 5.7 5.9 6.2 6.6 7.1 7.7 8.2 9.3 9.9 9.5 10.5 

Lithuania 5.4 5.5 5.9 6.2 6.5 6.8 7.4 8.1 9.0 9.4 9.1 10.1 

Luxembourg 32.9 33.9 33.9 35.1 36.2 36.3 38.7 39.9 40.8 41.9 42.4 42.2 

Hungary 7.0 7.3 7.4 7.7 7.7 7.9 7.8 8.7 9.2 9.9 9.3 9.9 

Malta 11.9 12.2 11.8 12.3 12.8 13.2 14.2 14.6 15.1 15.2 15.5 16.8 

Netherlands 31.1 31.6 32.5 33.2 33.7 34.0 34.5 35.1 35.8 36.5 37.0 37.4 

Austria 28.0 29.0 29.7 30.6 31.4 32.4 32.5 33.0 33.8 34.6 35.5 37.1 

Poland 7.2 7.3 7.9 8.1 8.3 8.6 8.7 9.5 10.1 10.7 10.5 11 

Portugal 12.6 12.6 13.3 13.3 13.2 13.4 13.6 14.0 14.2 14.4 14.5 15.7 

Romania 4.1 4.2 4.1 4.4 4.6 4.9 5.3 6.2 7.0 7.7 7.1 8.2 

Slovenia 14.6 14.9 15.6 15.3 15.6 15.8 16.8 17.6 18.1 19.0 18.7 19.9 

Slovakia 7.7 8.0 8.9 9.2 9.7 10.0 10.2 10.9 11.6 12.5 12.4 13.4 

Finland 28.8 29.5 31.3 32.0 32.5 33.0 33.7 33.2 33.6 34.1 35.6 33.8 

Sweden 33.6 36.4 37.3 38.2 37.3 37.4 37.7 38.1 36.7 36.5 39.4 37.3 

Source: Eurostat (2022), own presentation. 

Table 1 illustrates the fundamental changes in labour costs caused by the outbreak of Covid-19. 

The overall impact on the monitored countries consisted of an increase in labour costs. The predicted 

average increase in labour costs for the countries under review was 6 cents. However, the reality was, 

on average, ten times higher, i.e. 62 cents. Only two countries showed agreement between 

the predicted and real values, i.e. Ireland and Croatia. Five countries evinced higher prediction values 
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than the reality, namely Sweden, Finland, Belgium, Denmark and Luxembourg1, whereas twenty 

countries had higher real than predicted values. The first three places were occupied by Greece 

(the difference was almost 2 euros), Austria and the Czech Republic. Twelve countries showed 

a difference of one euro or more. 

The problem with using absolute values is that the initial amounts of labour costs in the monitored 

countries were at different levels. It is already evident that Covid-19 exerted a significant impact 

on the growth of labour costs. Moreover, it is unusual for such changes to occur from year to year. 

In order to take into account the differing initial levels, the effect is monitored in percentage terms. 

When the percentage change is taken into account, the results are the same; however, the values are 

relative to their bases. Hence, the first four countries show a change in excess of ten percent. The order 

is as follows: Romania, the Czech Republic, Greece and Bulgaria. Countries that acceded after 2004 

usually experienced higher percentage changes than the original fifteen member countries.2 

The situation can also be considered from the geographical and demographic points of view. 

The countries that were affected by higher increases in labour costs than predicted were 

geographically smaller countries and, demographically, countries that have populations roughly equal 

to that of the Czech Republic3.  

From the point of view of the labour costs indicator, it can be stated that the external shock caused 

by the Covid-19 pandemic affected the labour markets of a number of the monitored countries. 

However, they were no extreme fluctuations in terms of the overall economic histories of those 

countries that acceded to the EU after 2004, most of which have experienced comparable increases 

several times over their histories. This phenomenon is consistent with the economic theory 

of convergence. On the other hand, the values caused by the Covid-19 disease were almost 

unprecedented in the original 15 countries of the European Union. Greece and Portugal experienced 

such a year-on-year increase for the first time in their histories, due mainly to pre-existing internal 

macroeconomic problems that were reflected in their labour markets. 

An increase in labour cost values as in 2020 would pose a problem if they grew at a similar level 

or higher in the following year. It would lead to the impact of Covid-19 being felt in several countries. 

The original member countries of the European Union include countries that have structural 

problems, including Spain and Italy. The Covid-19 pandemic demonstrated to the more advanced 

European Union countries that it is not prepared for a threat of this type; indeed none of the societies 

or economies of the EU were prepared for this type of external shock. Moreover, no-one knew 

at that time what to expect from the outbreak of a disease of this type, which explains the differences 

in the measures taken by the various governments, which were often chaotic and, above all, 

which exerted different effects. Based on the results of the labour cost indicator, it is not possible 

to state whether countries such as Sweden, Finland, Belgium, Denmark and Luxembourg coped better 

with the Covid-19 disease than did the other member countries. In terms of labour costs, however, 

Covid-19 did not exert a negative impact. 

The share of labour costs provides for an alternative view of labour costs with concern to the same 

issue. This indicator relates labour costs to total production costs and clearly shows the percentage 

of the share of labour in the total costs of production. With respect to this indicator, it is always 

necessary to take into account the specialisations of the given economy and the sectors 

to which production refers. 

  

 
1 The countries are ranked from the highest to the lowest difference. 
2 The exceptions are Greece and Portugal. 
3 The only exception is Romania. 
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Table 2 Share of labour costs of total costs in the period 2010-2020 in percent 

GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2020 

Belgium 30.7 29.6 30.0 30.8 31.0 31.0 31.1 30.8 30.4 30.7 30.8 31.2 

Bulgaria 27.0 25.9 26.3 28.5 28.0 28.5 30.6 31.0 31.1 31.4 32.5 32.9 

Czechia 23.1 22.6 23.1 23.1 22.8 23.0 23.8 24.1 24.8 25.6 24.8 26.8 

Denmark 35.2 34.3 33.7 34.2 34.5 34.6 34.8 34.4 34.1 34.2 34.3 34.6 

Germany 32.8 32.0 32.8 33.3 33.5 33.9 34.1 33.9 33.9 34.6 34.6 35.2 

Estonia 28.5 26.9 26.8 27.0 28.0 29.1 28.9 29.4 29.7 30.5 29.1 31.6 

Ireland 27.2 29.2 25.7 25.0 24.9 22.0 21.7 22.2 21.5 21.9 20.5 20.5 

Greece 38.2 38.2 37.1 35.4 35.7 35.8 36.8 36.0 35.8 36.4 35.3 38.8 

Spain 35.0 34.4 33.9 34.0 33.8 34.2 34.7 34.0 33.6 33.9 34.0 34.5 

France 35.3 34.9 35.1 35.5 35.7 35.9 36.1 35.6 35.3 35.0 35.7 35.8 

Croatia 37.8 36.9 36.2 35.9 35.4 35.5 34.9 34.4 34.4 33.7 33.8 35.0 

Italy 30.6 30.0 30.3 30.6 30.6 30.8 31.4 30.8 30.8 31.2 31.2 31.7 

Cyprus 34.5 35.1 35.4 34.2 33.1 31.8 31.3 30.9 30.6 30.8 30.4 29.8 

Latvia 25.2 23.8 23.8 24.9 26.3 28.4 30.8 30.8 31.2 32.0 31.2 33.8 

Lithuania 31.1 29.8 30.2 30.7 31.8 33.1 34.8 34.6 33.9 34.0 34.2 35.6 

Luxembourg 20.5 20.1 19.6 18.7 16.8 15.8 16.4 16.5 17.0 17.0 15.2 16.5 

Hungary 26.0 25.5 26.3 25.9 25.8 25.7 26.3 26.5 26.3 25.8 25.9 26.3 

Malta 20.4 19.9 19.8 20.3 20.5 19.9 20.4 20.0 20.5 20.5 20.2 21.0 

Netherlands 33.7 32.7 32.6 32.8 32.8 32.4 32.8 32.3 32.0 32.4 31.9 34.0 

Austria 32.3 31.5 31.4 31.6 32.3 32.6 33.3 32.7 32.4 32.6 32.7 33.6 

Poland 28.4 27.3 27.6 27.6 28.0 27.9 28.2 28.0 28.0 28.2 28.0 29.3 

Portugal 33.6 32.4 32.1 32.8 32.5 32.5 32.8 32.2 32.2 32.3 32.1 34.2 

Romania 29.8 26.4 26.0 26.0 26.4 26.1 28.4 29.9 30.2 31.2 28.5 31.9 

Slovenia 33.5 33.0 33.1 33.2 33.0 33.1 33.9 33.3 33.3 34.3 33.9 36.3 

Slovakia 22.9 22.1 22.0 22.7 22.7 22.5 22.9 23.3 23.1 24.1 23.5 26.3 

Finland 31.8 31.0 31.3 31.6 31.7 32.3 32.2 31.0 30.6 30.4 31.2 30.9 

Sweden 31.0 30.9 31.6 32.4 32.5 32.6 32.9 32.5 32.0 32.4 33.1 32.8 

Source: Eurostat (2022), own presentation. 

One of the most interesting features of the share of work in costs indicator comprises the concentration 

of the resulting values in a very narrow interval. The lowest levels were attained by tax haven 

countries (Luxembourg, Ireland and Malta), followed by the countries that acceded to the EU  

after 2004, finally followed by the rest of the original member countries. The distribution of countries 

into these groups in terms of the work in costs indicator has been valid since the accession year 

of 2004. When analysing the results, it is necessary to take into account the base levels of the various 

countries. In general, however, it can be stated that the structure of this indicator is unchanging. 

The initial setup became the standard for subsequent years. This is a very common phenomenon, 

from which top politicians and officials at the European Union level should learn and try to avoid. 

Unfortunately, this error is repeated all too often. The initial decision creates a relationship 

that is subsequently maintained as the status quo. No natural correction is permitted over time, 

as if the initial setting were considered binding indefinitely. One can only speculate whether 

the natural development of this factor is being intentionally retarded. 

The values in Table 2 are shown as percentages, which suffices for the calculation of their differences. 

The subsequent results shown are not percentages but percentage points (p.p.). Concerning the share 
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of labour in costs, it can be stated that the growth in their real value prevailed over predicted values 

in the monitored countries. Only four countries did not evince a growth trend. Cyprus, Sweden 

and Finland evinced “negative zero”1. Ireland was the only country with no difference between 

the real and predicted value, i.e. the result was zero. Although increases were evident in the share 

of labour in costs for twenty-three countries, eight of them can be described as “positive zero” 

increases. However, a number of countries experienced higher increases in the share of labour 

in costs, i.e. Greece (3.5 p.p.), Romania (3.4 p.p.) and Slovakia (2.8 p.p.). The sizes and influence 

of these countries indicates that Covid-19 strongly influenced those countries that are not among 

the economically and politically influential countries of the EU. Again, as with labour costs, 

the impact was strongest for economically weaker and geographically and demographically smaller 

countries. This is logical since economically stronger countries usually cope better and more rapidly 

with external shocks, whereas economically weaker countries are affected twice by the external shock 

effect. It can be stated that at the EU-wide level there was no dramatic change despite the fact 

that year-on-year the share of labour in costs increased by at least twice as much as the average 

of previous year-on-year changes. 

It cannot yet be determined whether the effect of Covid-19 intensified in 2021 or not. However, 

despite all the measures adopted by the various governments, it can be expected that the harshest 

impact will be evident in those countries that felt the effects of Covid-19 more intensely in 2020. 

At the same time, Covid-19 is exacerbating the structural problems of a number of countries. 

For those countries that were already experiencing, or on the verge of, such problems, it can 

be expected that Covid-19 will only act to intensify the trend. Higher increases in the share of labour 

in costs in economically weaker countries will act to disrupt those production and supply chains 

that require cheap labour. Moreover, this will exert an immediate negative impact on those countries 

whose producers withdraw from such chains. Developments over the longer term cannot be predicted 

due to the large number of potential scenarios. 

The unit labour costs indicator is expressed in two tables, i.e. at the national price level and according 

to the purchasing power standard. Both unit labour cost values are provided for all the member 

countries of the European Union (EU-28) and for the original member countries (EU-15). 

As mentioned above, Eurostat no longer publishes or maintains data on the UK. Therefore, 

it is not possible to create aggregated statistics for the European Union. 

  

 
1 The difference between the real and predicted values is negligible, practically zero. 
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Table 3. Unit labour costs as a percentage based on national price levels in the period 2010-2020 in percent 

GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2020 

Belgium 60.7 61.3 61.8 62.0 61.3 59.9 59.1 59.1 59.0 59.1 58.8 60.8 

Bulgaria 50.1 48.2 49.7 54.0 55.9 55.7 55.6 58.1 59.4 58.4 61.3 61.0 

Czechia 48.8 49.2 50.1 49.5 48.8 48.0 48.8 49.9 51.6 51.8 51.0 53.3 

Denmark 56.4 56.0 55.2 55.1 54.9 55.1 54.8 54.4 54.6 54.8 53.8 55.5 

Germany 56.7 56.2 57.3 57.5 57.3 57.5 57.5 57.4 58.0 58.5 58.4 59.6 

Estonia 51.3 49.2 49.2 49.9 50.6 52.4 51.0 53.1 53.8 55.0 52.8 57.9 

Ireland 50.4 48.2 47.6 47.3 45.1 35.4 36.6 35.3 34.0 33.0 29.7 31.9 

Greece 53.8 54.9 54.7 52.3 52.4 50.9 51.2 50.9 51.8 51.9 51.0 54.6 

Spain 57.2 56.2 54.9 54.1 54.2 53.8 53.2 52.7 52.7 53.2 51.6 56.4 

France 57.5 57.5 58.1 58.4 58.5 58.0 58.1 58.2 58.1 57.0 58.3 58.0 

Croatia 62.2 61.1 59.5 57.1 55.7 55.4 53.9 52.9 53.7 53.9 51.2 57.2 

Italy 53.8 53.3 53.2 53.1 52.7 52.7 52.3 51.9 52.4 52.6 52.1 52.9 

Cyprus 54.3 54.6 54.6 52.7 51.4 50.2 49.1 49.6 49.6 50.1 48.6 51.4 

Latvia 48.4 44.4 44.9 46.5 48.4 50.8 52.6 53.2 54.0 56.3 53.6 59.3 

Lithuania 45.9 43.8 43.6 44.4 45.4 47.7 49.8 49.9 50.7 52.3 50.1 54.7 

Luxembourg 52.7 51.5 52.5 51.9 51.4 51.4 50.6 52.1 52.8 52.6 51.6 52.9 

Hungary 47.3 47.4 48.6 47.1 45.9 44.8 46.0 46.3 45.6 44.8 44.3 45.1 

Malta 48.1 50.5 50.4 49.5 48.1 46.4 48.8 47.8 48.9 49.7 48.3 53.5 

Netherlands 57.9 58.4 59.2 58.9 58.8 57.6 57.9 57.5 57.4 57.3 57.7 61.1 

Austria 54.6 53.9 54.5 55.0 55.0 54.5 54.5 54.5 54.6 55.1 55.0 57.7 

Poland 48.9 47.8 47.8 47.8 47.9 47.2 48.1 48.3 49.3 48.9 48.2 50.6 

Portugal 56.6 55.5 54.0 53.6 52.6 51.5 51.0 51.3 52.1 52.1 49.9 56.5 

Romania 54.1 48.5 47.9 46.3 47.0 44.5 47.3 49.6 50.5 50.3 47.4 50.8 

Slovenia 63.8 62.5 62.7 61.9 61.0 60.7 61.3 61.1 61.5 62.6 61.5 66.5 

Slovakia 43.9 43.5 43.3 43.5 43.9 44.4 45.8 47.2 48.2 49.5 48.5 51.3 

Finland 55.4 55.4 56.5 55.9 55.5 55.1 54.3 52.1 52.4 52.6 52.8 52.3 

Sweden 47.9 48.4 50.1 50.5 50.1 48.9 49.4 49.3 49.8 49.4 49.8 50.0 

Source: Eurostat (2022), own presentation. 

A trend towards decreasing unit labour costs is evident for most of the original member countries 

during the monitored interval. While, concerning those member countries that acceded after 2004, 

the trend comprised increasing unit labour costs. This represents a fundamental difference 

between the monitored countries. 

Table 3 shows unit labour costs at the national price level in percentage terms. Again, the differences 

in the results are in percentage points. Concerning unit labour costs, in all cases the reality differed 

from the predictions in the order of units of percentage points1; in more than half of the monitored 

countries, these values were above standard from the historical point of view. It can be summarised 

that Covid-19 exerted a more significant effect on unit labour costs than did the other two labour costs 

considered. The prediction of unit labour costs anticipated a decrease in unit labour costs 

in the monitored period even for some of the countries that acceded to the EU after 2004. The reality, 

however, turned out to be pro-growth for most member countries. 

 
1 The average increase in unit labour costs was 3 p.p. 
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The largest increase in unit labour costs was recorded in Portugal (6.6 p.p.), Croatia (6.0 p.p.) 

and Latvia (5.7 p.p.). A further three countries reached values of above 5 p.p. A year-on-year change 

in unit labour costs of more than 5 p.p. is enough to exert a significant impact. 

This value serves as an indicator of competitiveness and is one of the factors considered 

when deciding on foreign direct investment. The increase in unit labour costs caused by Covid-19 

is not a positive phenomenon from any point of view. Higher increases in this indicator were, 

again, experienced by the countries that acceded after 2004. The author of this article is a long-term 

critic of the strategy of competition through cheap labour, e.g. Beran (2021). On the other hand, 

the growth of unit labour costs due to a significant external shock cannot be considered to be the best 

solution to this situation; it only means a decrease in competitiveness. 

A growth in unit labour costs is perceived particularly negatively by economic entities. If this growth 

trend were to remain the same or reach even higher values in the monitored countries in the future, 

their international trade position would be threatened, especially for those countries that acceded 

after 2004. It is necessary to realise that this indicator is expressed in percentage terms and that each 

country has a different base position1. In relative comparison terms, an increase in unit labour costs 

represents a decrease in their competitive advantage and discourages investment in the respective 

country. At the same time, investors are interested in other factors that influence the competitiveness 

of a country’s labour market. Historically, it was not unusual for a country that was losing 

its competitive advantage in the form of unit labour costs to adopt a strategy of attracting investors 

with incentives to invest. In the case of economically weaker countries, such investment incentives 

have generally turned out to be disadvantageous, and their consequences are still being addressed 

today. 

In order to obtain a more accurate picture of unit labour costs, it is necessary to look at their expression 

in terms of the purchasing power standard, which is an artificial currency that reflects the differences 

in national price levels that are not captured by exchange rates. It expresses the exchange rate between 

two currencies at which the same amount of goods can be purchased in both countries. This unit 

allows for the volume comparison of economic indicators between countries; therefore, 

it is also a suitable approach to comparing unit labour costs that eliminates the influence 

of the exchange rate. The resulting values show the extent to which the compared countries differ. 

  

 
1 The original member countries evinced a higher level with respect to this indicator. 
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Table 4. Unit labour costs as a percentage based on purchasing power standards in the period 2010-2020 in percent 

GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2020 

Belgium 66.3 67.6 67.2 68.0 66.5 63.7 64.6 65.5 65.3 65.3 64.4 67.8 

Bulgaria 22.6 22.9 23.3 25.6 25.7 25.7 26.5 28.7 30.0 30.4 31.0 32.9 

Czechia 34.5 35.4 35.0 33.2 30.5 30.3 31.8 33.7 36.1 36.9 34.2 38.6 

Denmark 75.1 74.4 74.2 73.9 73.2 71.8 73.0 71.8 71.8 71.2 70.1 73.9 

Germany 59.6 58.8 59.7 60.6 59.7 59.5 60.5 61.1 61.9 63.3 62.3 65.9 

Estonia 34.3 33.3 33.9 35.5 36.2 37.5 37.7 40.6 42.1 43.7 41.8 46.5 

Ireland 56.0 53.1 51.8 52.2 50.1 38.1 40.7 40.0 38.9 38.9 32.9 38.3 

Greece 50.8 51.9 49.5 44.9 43.4 41.2 42.2 41.8 42.3 41.9 39.7 45.2 

Spain 54.3 53.2 50.4 49.7 48.6 47.6 47.8 47.5 48.2 48.5 46.0 52.9 

France 64.2 64.1 64.8 64.5 64.1 62.3 63.4 64.1 63.6 60.7 62.6 63.1 

Croatia 43.2 40.9 38.3 36.6 35.1 34.0 33.9 33.7 34.6 34.6 31.4 36.9 

Italy 54.4 53.6 52.7 53.3 52.9 51.8 51.3 51.2 51.5 51.3 50.8 52.6 

Cyprus 49.7 50.5 51.0 49.3 47.4 44.2 42.8 43.6 43.7 44.4 42.9 47.1 

Latvia 30.6 29.2 30.3 31.7 32.7 33.6 35.7 36.9 38.4 40.7 37.5 43.8 

Lithuania 27.0 26.3 26.1 26.8 27.3 28.3 30.6 31.6 32.8 34.3 32.0 37.3 

Luxembourg 63.8 61.8 63.0 63.3 61.7 60.2 60.4 63.1 64.7 64.9 63.4 68.4 

Hungary 28.4 28.0 27.9 27.0 26.1 25.5 27.3 29.1 28.8 28.8 27.0 28.6 

Malta 36.0 38.4 38.7 38.9 38.3 37.0 39.8 40.1 41.3 41.8 41.6 47.0 

Netherlands 64.6 64.8 64.6 64.0 64.5 62.1 64.5 64.3 64.4 65.6 64.9 70.8 

Austria 60.0 59.4 58.6 59.6 59.5 57.9 59.2 60.3 60.4 61.3 60.3 66.0 

Poland 28.9 27.7 27.1 27.3 27.4 26.5 26.8 28.3 29.2 29.3 27.4 30.5 

Portugal 46.1 45.9 43.3 42.6 41.3 40.1 40.8 42.2 43.1 42.8 40.4 48.0 

Romania 25.8 23.5 22.2 22.9 23.4 22.1 23.6 25.0 26.2 26.1 24.1 26.8 

Slovenia 53.2 51.7 50.3 49.7 48.9 48.1 49.5 49.8 50.6 51.4 49.7 55.9 

Slovakia 28.8 29.2 28.9 29.1 28.9 29.0 32.2 34.8 36.3 38.2 36.3 41.3 

Finland 65.2 65.9 67.9 68.9 68.3 66.5 66.9 64.3 64.6 64.7 66.2 66.1 

Sweden 59.2 62.8 65.8 68.3 65.2 61.6 64.4 64.7 62.2 60.3 65.4 62.4 

Source: Eurostat (2022), own presentation. 

Table 4 clearly demonstrates the extent of the differences between the member countries 

of the European Union in terms of unit labour costs or, alternatively, just how far apart are the labour 

markets of the various member states. These values confirm the reference to competitiveness in terms 

of unit labour costs at the national price level as converted to euros. Each country has differing levels 

of unit labour costs. Moreover, the pattern concerning the division of the European Union  

into its original (15) member countries and those countries that acceded after 2004 is confirmed. 

Concerning the latter, if their unit labour costs expressed in the purchasing power standard exceeded 

a threshold of 40%, they suffered from macroeconomic imbalances (lower production, lower gross 

domestic product, lower involvement in international trade, etc.) relative to the other countries 

considered. 

Unit labour costs expressed in terms of the purchasing power standard increased in twenty-five 

countries, and the rate of growth is shown to be even higher than indicated at national price levels. 

Only two countries reported a decrease, namely Sweden (-3.0 p.p.) and Finland (-0.1 p.p.)1. Portugal 

 
1 This value can be considered to be “negative zero”. 
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(7.6 p.p.), Spain (6.9 p.p.) and Latvia (6.3 p.p.) recorded the three largest increases compared 

to the prediction. Moreover, a further ten countries reported increases in unit labour cost values 

in the purchasing power standard of 5 p.p. more than the calculated prediction. Increases were 

also recorded in the countries that acceded after 2004. However, this indicator illustrated 

a phenomenon that was not revealed by the previous results. Of the original member states, Covid-

19 affected not only the south of Europe and those countries referred to as PIIGS, but also, 

surprisingly, a number of countries where it was unexpected, for example the Netherlands, Austria, 

Luxembourg, Denmark and Germany. This presents a problem in that Covid-19 significantly affected 

market economies in such a way that their labour markets were unable to cope with this external 

shock. Covid-19 provides proof of the unpreparedness (non-resilience) of even advanced economies 

for such an external shock. Nevertheless, even in the case of unit labour costs, no changes were 

revealed by the purchasing power standard data that could act to change or destabilise the established 

system in the European Union. 

V. Conclusion 

Covid-19 presented an external shock that the European Union had never faced before. It was 

not a standard economic phenomenon, rather it was a health problem that spilled over into society 

and the economy. The main problem with Covid-19 was that mainstream society was not prepared 

for this type of shock and the extent of its economic influence. It was an unknown disease, concerning 

which no-one knew what to expect. In the Czech Republic, pandemic response scenarios were 

outdated. Although they were quickly modified to deal with the Covid-19 outbreak, Czech society 

had to learn as it went along, as did most of the other EU member states. 

In essence, the resulting situation can, paradoxically, be considered to be one of the “advantages” 

of this disease for the economies of EU member countries since they were all caught off guard 

and unprepared. No member country secured a better economic position or competitive advantage 

at the expense of the others, a scenario that has the potential to cause conflicts that the European 

Union would have difficulties resolving. At least during the first year of Covid-19, practically all EU 

countries reported no major changes in terms of labour costs, the share of labour in costs and unit 

labour costs at the national price level, and no major change occurred in the positions of EU countries 

concerning the ranking of competitiveness. In other words, there were no surprises in terms 

of countries moving a few rungs higher on the competitiveness ladder. 

The negative impact of Covid-19 was, however, proven by the unit labour cost indicator 

in the purchasing power standard. While member states maintained their positions in terms 

of this indicator (as with the other indicators considered), a significant overall deterioration was 

evident in the level of this indicator. Not only those countries that acceded to the EU after 2004 

and the so-called PIIGS countries were affected, as with the previous indicators; indeed Covid-19 

also affected those countries that are considered to be very advanced (developed) and stable. 

Nevertheless, it is important to note that, in general, their labour markets manage to absorb external 

shocks more rapidly and without incurring significant additional costs. The impacts of Covid-19 

demonstrate why it is necessary to monitor the whole range of labour costs indicators. This is the only 

approach to obtaining a comprehensive picture of the development of the labour markets of the EU 

member states following the outbreak of Covid-19. 

The results of the analysis indicate that, overall, Covid-19 had the greatest impact on the labour 

markets of Latvia, Portugal and the Czech Republic. Conversely, it exerted the least impact 

on the labour markets of Sweden, Finland and France. Due to the closeness of the indicator values 

and the resulting unchanged economic ranking of the countries of the EU, Covid-19 does not appear 

to have posed a major threat to the bloc’s labour markets. It certainly does not rival the impact 

on labour markets that resulted from, for example, the financial crisis that commenced in 2008. 

Nevertheless, it is important to consider to what extent Covid-19 affected labour markets  
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since this disease continues to represent a threat to the economies of EU member states due, not least, 

to the likelihood of the emergence of new mutations. 

However, this article considered the impacts of Covid-19 only for the first year of its occurrence 

(2020). If this situation continued into the second year of the pandemic, it will be possible to study 

the impacts no sooner than in 2023. The continuous monitoring of labour costs is essential. 

If the development of the considered indicators did not slow down in those countries that suffered 

most from Covid-19 in the first year, they will be increasingly threatened with a loss 

of competitiveness, an outflow of investors (or at least a reduction in the inflow of foreign capital), 

higher unemployment, etc. going forward Such a scenario should be feared particularly 

by the countries that acceded to the EU after 2004 and the so-called PIIGS countries. 

A further fact is that Covid-19 has exerted a significant impact on the public finances 

of all the countries considered in the analysis. The resulting poor condition of public finances (public 

debt) must, naturally, be reflected in labour markets. While this transfer channel will be time delayed, 

it has the potential to exert a further significant negative impact. 

It would be nice to hope that no such external shock will be repeated in the future. However, given 

the development of the globalisation of the world economy and the various diseases that exist 

worldwide, this is a naïve expectation. The need to impose further lockdowns due to the emergence 

of a more dangerous disease than Covid-19 may arise sooner than we imagine. Thus, the testing 

of the functioning of economies following an external shock should be considered a “rehearsal” 

for potential future developments. 
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CZECH SALARIES IN THE PUBLIC SPHERE: EMPIRICAL EVIDENCE 

Diana Bílková1 

Abstract 

The labour market comprises one of the basic economic factors in all developed countries. However, 

the labour market is not homogeneous; moreover, it can be analysed applying various parameters, 

i.e. economic, structural, flexibility, mobility, education, and demographic. This paper addresses 

the construction of clusters of districts in the Czech Republic that are as similar as possible in terms 

of the gross employee salary, age, education and number of years of employment. The cluster analysis 

approach was applied in the research supplemented by Ward’s method and the Euclidean distance. 

The various districts of the Czech Republic were divided into fourteen clusters. It was determined 

that the resulting clusters of districts do not correspond to the country’s regional structure, rather 

the clusters relate to districts that are similar to each other in terms of their populations, areas 

and industrial and other factors as opposed to their geographical locations. 

Keywords 

Salaries of Men and Women, Factors that Influence Salaries, Cluster Analysis, Ward’s Method, 

Euclidean Distance 

I. Introduction 

The labour market is not homogeneous. It can be analysed applying various parameters, i.e. economic 

(value added, salary/wage, tax burden), structural (the representation of various sectors, the share 

of low value-added sectors, the public-private employment ratio), flexibility and mobility factors 

(the composition in terms of working hours, commuting, share of foreigners), educational (the level 

of completed education, continuing vocational education) and demographic parameters (employment 

by gender, age and the associated amount of experience). While the analysis of all the above factors 

is of interest, this paper concentrates on the following labour market components: gross monthly 

salaries, age, education and length of experience. The paper focuses on the issue of remuneration 

for work performed in the public sphere of the Czech economy in the years 2019 and 2020, 

thus taking into consideration the changes brought about by the onset of the coronavirus crisis 

in 2020. 

As Ariffin & Ha (2014), Gimpelson (2019) and Sargeant (2010) have demonstrated, the remuneration 

of employees for work is related to the employee’s age. Moreover, the influence of the length 

of the working period on remuneration has been clearly shown in a study by Bílková (2016). 

Similarly, the relationship between the amount of remuneration for work and the level of education 

attained by the employee has been presented by Bílková (2015), Carraher (2011), Lleras (2008) 

and Ruiz, Gómez & Narváez (2010). Moreover, a number of Czech and foreign authors have 

addressed labour market issues in connection with social issues, see for example Beran & Godarová 

(2017) or Červenka (2021). 

The objective of this paper is to construct clusters of districts of the Czech Republic that are as similar 

as possible in terms of the gross monthly salary of employees, their age, education and number 

of years with the same employer, and to compare the structure of these clusters with the composition 

of the country’s regions according to the districts thereof. Clusters were constructed separately 

for men and for women and the data considered covered 2019 and 2020, thus allowing 

 
1 Research Institute for Labour and Social Affairs, Delnicka Street 213/12, 170 00 Prague 7, Czechia.  
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for the identification of changes related to the onset of the coronavirus crisis in 2020. The composition 

of the various regions of the Czech Republic in terms of districts is shown in Table 1. 

Table 1 Distribution of Czech districts according to region 
Region District Region District 

Prague Prague Liberec Ceska Lipa 

Central Bohemia Benesov  Jablonec nad Nisou 

 Beroun  Liberec 

 Kladno  Semily 

 Kolin Hradec Kralove Hradec Kralove 

 Kutna Hora  Jicin 

 Melnik  Nachod 

 Mlada Boleslav  Rychnov nad Kneznou 

 Nymburk  Trutnov 

 Prague-vychod Pardubice Chrudim 

 Prague-zapad  Pardubice 

 Pribram  Svitavy 

 Rakovnik  Usti nad Orlici 

South Bohemia Ceske Budejovice Highlands Havlickuv Brod 

 Cesky Krumlov  Jihlava 

 Jindrichuv Hradec  Pelhrimov 

 Pisek  Trebic 

 Prachatice  Zdar nad Sazavou 

 Strakonice South Moravia Blansko 

 Tabor  Breclav 

Pilsen Domazlice  Brno-mesto 

 Klatovy  Brno-venkov 

 Pilsen-jih  Hodonin 

 Pilsen-mesto  Vyskov 

 Pilsen-sever  Znojmo 

 Rokycany Olomouc Jesenik 

 Tachov  Olomouc 

Karlovy Vary Cheb  Prerov 

 Karlovy Vary  Prostejov 

 Sokolov  Sumperk 

Usti nad Labem Decin Zlin Kromeriz 

 Chomutov  Uherske Hradiste 

 Litomerice  Vsetin 

 Louny  Zlin 

 Most Moravia-Silesia Bruntal 

 Teplice  Frydek-Mistek 

 Usti nad Labem  Karvina 

   Novy Jicin 

   Opava 

   Ostrava-mesto 

Source: Czech Statistical Office (2022) 
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The data used in the research was obtained from the Ministry of Labour and Social Affairs 

of the Czech Republic, the administration of which is entrusted to the Ministry of Finance  

of the Czech Republic. The data set covers the salaries of all employees in the public sphere, 

i.e. it is not merely a sample. The sizes of the processed data files are shown in Table 2. The data was 

processed using the SPSS statistical programming environment. 

Table 2 File ranges 
 Year 

 2019 2020 

Men 203 662 201 678 

Women 414 170 397 442 

Source: Own research 

The cluster analysis method was used in the research supplemented by Ward’s method 

and the Euclidean distance for the analysis of data from 2019 and 2020. The Ward’s method 

approach, a hierarchical clustering method, is not based on the optimisation of the distances between 

clusters, rather it addresses the minimisation of cluster heterogeneity according to the increment 

of the intra-cluster sum of the squares of the deviations of objects from the centres of gravity 

(centroids) of the clusters. Ward’s method acts to eliminate overly small clusters, thus forming 

clusters of approximately the same size, which is advantageous in terms of the clustering of districts 

in the Czech Republic; hence the application of Ward’s method in the cluster analysis in this study. 

In terms of the measurement of the distance between and the similarity of the objects, the selection 

was based on how we needed to strengthen the influence of those variables for which extremely large 

differences were observed on the total. The Euclidean distance was applied in our case since we did 

not need to strengthen the influence of any of the variables (the points with the same Euclidean 

distances from the centre lay on the circumference). 

Although various methods and recommendations are available in cluster analysis for determining 

the optimal number of clusters, they do not provide definitive conclusions since cluster analysis 

basically comprises an exploratory approach, i.e. it is not a statistical test. The explanation 

and interpretation of the resulting hierarchical structure depends on the context and, in theory, 

there may be several possible solutions. The number of clusters was chosen according to the number 

of regions in the Czech Republic, i.e. fourteen. 

Cluster analysis was applied separately for the various factors considered: the employee’s salary 

in CZK, age in whole years, highest level of education and period of employment with his/her current 

employer in years. 

II. Methodology: Cluster Analysis 

The essence of this multidimensional statistical method has been explained, for example, in (Rencher 

and Christensen, 2012). We assume that we have a data matrix X of type n × p, where n is the number 

of objects and p is the number of variables. We consider various decompositions of the S(k) set 

of n objects into k clusters. The purpose is to determine the decomposition that is the most 

advantageous in certain respects; however, for the purposes of this paper we consider 

only decompositions with disjoint clusters in order to obtain a state in which the objects within one 

cluster are as similar as possible, and the objects of the various clusters are as similar as possible. 

Since the notion of similarity only applies to the p variables selected for investigation, the choice 

of the set of variables determines the success of the analysis. 

An important step in the process comprises the assessment of the extent to which the aim of the cluster 

analysis has been attained applying the specific algorithm. Several decomposition quality functionals 

have been proposed for this purpose. The most frequently applied criteria comprise characteristics 

such as the matrices of intragroup variability  
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𝐄 =∑∑(𝐱ℎ𝑖 − 𝐱ℎ)

𝑛ℎ

𝑖=1

(𝐱ℎ𝑖 − 𝐱ℎ)
T

𝑘

ℎ=1

 
(1) 

and the matrices of intergroup variability 

𝐁 =  ∑𝑛ℎ(𝐱ℎ − 𝐱)

𝑘

ℎ=1

(𝐱ℎ − 𝐱)
T, 

(2) 

which, together, provide the matrix of the overall variability 

𝐓 =∑∑(𝐱ℎ𝑖 − 𝐱)

𝑛ℎ

𝑖=1

(𝐱ℎ𝑖 − 𝐱)
T,       𝐓 = 𝐄 + 𝐁

𝑘

ℎ=1

. 
(3) 

In relations (1) – (3) they appear as:  

𝐱ℎ𝑖 … observation vector of the i-th object in the h-th cluster; 

�̅�ℎ … average vector for the h-th cluster; 

�̅� …vector averages for the whole set.  

If we apply the p variables, they concern the p-member vectors, and E, B and T represent 

the symmetric square matrices of p-th order. 

The basic aim is to construct maximally distant compact clusters, which is attained provided 

that the minimum of the total sum of the squares of the deviations of all the values from the respective 

cluster averages is achieved1. 

𝐺1 = 𝑠𝑡 𝐄 = ∑∑∑(𝑥ℎ𝑖𝑗 − 𝑥ℎ𝑗)
2
.

𝑝

𝑗=1

𝑛ℎ

𝑖=1

𝑘

ℎ=1

 
(4) 

The G1 criterion is known as the Ward criterion. In addition to this criterion, it is also possible to use 

its simple monotonic functions. Since st T is the same for all the decompositions, the minimising 

of st E is the same as the maximising of st B. 

Should it be necessary to attain the independence of the applied units of measurement (more generally 

invariance to linear transformations), it is possible to recommend the minimising of the determinant 

of the intragroup variability matrix G2 = | E | or the maximising of the trace criterion G3 = st (B E ̶ 1) 

or G4 = st (B T ̶ 1). 

Following the selection of the variables for the characterisation of the properties of the clustered 

objects and the determination of their values, it is necessary to decide on the method to be applied 

for the evaluation of the distance between or similarity of the objects. Most commonly, the initial 

stage of the implementation of cluster algorithms comprises the calculation of the appropriate 

measurements for all the pairs of objects. This creates a symmetrical square matrix of type n × n, 

along the diagonal of which are zeros in the case of the distance measurement matrix D, or ones 

in the case of the similarity measurement matrix A. 

If the individual variables are roughly at the same level or are, at least, expressed in the same units, 

it is possible to apply the Hemming distance, which is also referred to in the literature 

as the Manhattan or city-block distance 

 

 
1 In relation (4) the expression “st E” is the trace of matrix E. 
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𝐷𝐻(𝐱𝑖, 𝐱𝑖\) =  ∑|𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖\𝑗|

𝑝

𝑗=1

, 
(5) 

the Euclidean distance 

 𝐷𝐸(𝐱𝑖, 𝐱𝑖\) =   √∑ (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖\𝑗)
2𝑝

𝑗=1 , (6) 

or the Chebyshev distance 

𝐷𝑐(𝐱𝑖, 𝐱𝑖\) =  max𝑗
|𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖\𝑗|. (7) 

We choose between these distances according to the extent to which the influence of the variables 

for which we observe an extremely large difference on the total sum needs to be strengthened. 

The most frequently applied procedures used in cluster analysis include the creation of a hierarchical 

sequence of decompositions - hierarchical clustering, which can be described as follows: 

1. Calculation of the D matrix of the appropriate distance measurements. 

2. Commencement of the process from the S(n) decomposition, i.e. from the n clusters, 

each of which contains one object. 

3. The searching of the D matrix to find the two clusters (the h-th and the h\-th), the \h hD  distance 

between which is minimal. 

4. The joining of the h-th and the h\-th clusters so as to form a new g-th cluster. We remove 

the h-th and h\-th rows and columns in matrix D and replace them with rows and columns 

for the new cluster. The order of matrix D has decreased by one. 

5. The noting of the order of the v = 1, 2,…, n  ̶  1 cycle and the identification of the h and h\  

connected objects and the level for the \1
.

hh
Dd = connection 

6. If the decomposition process has not ended by the merging of all the objects into a single 

S(1)cluster, we proceed to step 3. 

The above comprises an agglomerative hierarchical procedure (also referred to as AGNES  ̶  

AGlomerative NESting), a less frequently applied alternative to which comprises the divisive 

hierarchical procedure (also referred to as DIANA  ̶  DIvisive ANAlysis). This is the opposite 

procedure, concerning which we commence from a single S(1) cluster; each step then involves 

the splitting of one of the clusters into two clusters, thus at the end of the process we obtain S(n). 

The results of hierarchical clustering procedures can be graphically represented in the form of a tree 

diagram known as a dendrogram, the horizontal axis of which comprises a scale for the joining 

of the various levels. The tree starts on the left with n branches; subsequently, two branches join 

in each step at the point that corresponds to the connection level. 

When considering the variables X1, X2, …, Xp and given the distances matrix D, the results 

of the implementation of the described algorithm differ in terms of the procedure with which we 

assess the distances between the clusters. 

If the method is given for evaluating the proximity or similarity of the clusters, which also results 

in a way in which to recalculate the distance matrix within each cycle, it is possible to apply 

the described algorithm in the considered task to construct a hierarchical sequence of decompositions 

and thus create a dendrogram. 

The distance between the clusters in the described cluster algorithm was derived from the distances 

between the objects. Such distances for two connected clusters are, in total, \ ,h h
q n n=  
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with the smallest of these distances being selected. However, the maximum or average distance could 

just as well be used, thus resulting in three different procedures. Moreover, a number of other 

such procedures are also available. 

Nearest neighbour method (single link, single join) 

This method comprises the oldest method available; in this case, the two clusters we are considering 

are represented by the objects that are closest to each other. The distance between the h-th  

and the h\-th cluster \h hD  represents the minimum of all the \h hq n n= distances between their objects. 

Thus, the procedure in the third step of the algorithm is specified. The fourth step consists 

of the replacement of the h-th and h\-th row and column in the distance matrix with the row 

and column of the distances of the new g-th cluster from the other clusters (denoted g\). The total 

of the n  ̶  v  ̶  1 distances is written in the v-th cycle determined on the basis of 

𝐷𝑔𝑔\ = 𝑚𝑖𝑛(𝐷𝑔\ℎ, 𝐷𝑔\ℎ\) (8) 

When using this method, the situation often arises that even very distant objects may meet in the same 

cluster if a large number of other objects establish a bridge between them. This characteristic 

“chaining” is considered to be a disadvantage, especially if we have a reason to require 

that the clusters have an elliptical shape with a compact core. 

Furthest neighbour method (full links, full joins) 

This method is based on the opposite principle; the criterion for joining the clusters is the maximum 

of the \h hq n n=  possible inter-cluster distances of the objects. As part of the adjustment 

of the distance matrix, we proceed applying 

𝐷𝑔𝑔\ = 𝑚𝑎𝑥(𝐷𝑔\ℎ, 𝐷𝑔\ℎ\) (9) 

The undesirable chaining effect is eliminated in this case; indeed, conversely, there is a tendency 

towards the formation of compact clusters rather than extraordinarily large clusters. 

Average binding method (Sokal-Sneath method) 

This method considers the average from 𝑞 = 𝑛ℎ𝑛ℎ\of the possible inter-cluster distances 

of the objects as the criterion for the joining of the clusters. We use the following for the recalculation 

of the distance matrix 

𝐷𝑔𝑔\ =
𝑛ℎ𝐷𝑔\ℎ

+𝑛
ℎ\
𝐷
𝑔\ℎ\

𝑛ℎ+𝑛ℎ\
 . (10) 

This method often leads to analogous results as with the furthest neighbour method. 

Centroid method (Gower method) 

Rather than being based on the summarising of information on the inter-cluster distances 

of the objects, the criterion applied in this method is the Euclidean distance of the centroids 

𝐷𝐸(𝐱ℎ, 𝐱ℎ\) =∑(𝑥ℎ𝑗 − 𝑥ℎ\𝑗)
2

𝑝

𝑗=1

, 
(11) 

the recalculation of the distance matrix is performed employing 

𝐷𝑔𝑔\ =
1

𝑛ℎ+𝑛ℎ\
(𝑛ℎ𝐷𝑔\ℎ + 𝑛ℎ\𝐷𝑔\ℎ\ −

𝑛ℎ 𝑛ℎ\

𝑛ℎ+𝑛ℎ\
 𝐷ℎℎ\). (12) 
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Ward method 

This method applies the G1 decomposition quality functional from equation (4); the criterion 

for joining the clusters comprises the increment of the total intragroup sum of the squares 

of the deviations observed from the cluster average 

∆𝐺1 =∑∑(𝑥𝑔𝑖𝑗 − 𝑥𝑔𝑗)
2
− ∑∑(𝑥ℎ𝑖𝑗 − 𝑥ℎ𝑗)

2

𝑝

𝑗=1

−

ℎ

𝑖=1

 ∑∑(𝑥ℎ\𝑖𝑗 − 𝑥ℎ\𝑗)
2
.

𝑝

𝑗=1

ℎ\

𝑖=1

𝑝

𝑗=1

𝑔

𝑖=1

 (13) 

The increment is expressed as the sum of the squares in the newly-emerging cluster minus the sums 

of the squares for the two disappearing clusters. Equation (13) can be simplified applying elementary 

arithmetic adjustments to the following form 

∆𝐺1 = 
𝑛ℎ 𝑛ℎ\

𝑛ℎ+𝑛ℎ\
∑ (𝑥ℎ𝑗 − 𝑥ℎ\𝑗)

2
,

𝑝
𝑗=1   (14) 

as the product of the Euclidean distance between the centroids of the clusters considered 

for the connection and the coefficient that presents the dependence on the cluster size, so that  

the value of a given coefficient increases with the increasing cluster size, and it is maximal for fixed  
𝑛ℎ + 𝑛ℎ\ if we have clusters of the same size 𝑛ℎ = 𝑛ℎ\ . Due to the fact that we form a connection 

that ensures the minimisation of the Δ G1 criterion, Ward’s method often has the welcome feature 

of a tendency to remove small clusters, and thus to form clusters of approximately the same size. 

If we apply Ward’s method based on the matrix of Euclidean distances between the objects, 

it is possible to apply the relationship 

𝐷𝑔𝑔\ =
1

𝑛ℎ + 𝑛ℎ\ + 𝑛𝑔\
[(𝑛ℎ + 𝑛𝑔\)𝐷ℎ𝑔\ + (𝑛ℎ\ + 𝑛𝑔\)𝐷ℎ\𝑔\ −  𝑛𝑔\𝐷ℎℎ\]. (15) 

III. Results 

Figures 1 and 2 present the salaries of employees in 2020 and 2019 according to both regions 

and gender. A significant gender pay gap is evident for both years under review in all fourteen regions 

of the Czech Republic. Moreover, it is clear from the two figures that employees in the Prague region 

consistently earn the highest salaries of all fourteen regions. 

Figures 3 to 6 present the results of the cluster analysis in the form of dendrograms. The clusters 

are created based on gross monthly salary of employees, their age, education, and number of years 

with the same employer in the public sector. All four of these variables have identical weights and are 

therefore equally important.   
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Figure 1 Average salary by region and gender in 2020 

Source: Own research 

Figure 2 Average salary by region and gender in 2019 

Capital City of Prague

Central Bohemian Region

South Bohemian Region

Pilsen Region

Karlovy Vary Region

Usti Region

Liberec Region

Pardubice Region

Hradec Kralove Region

Highlands Region

South Moravian Region

Olomouc Region

Zlin Region

Moravian-Silesian Region

Year 2019

50,574 42,639

40,649 34,314

39,722 33,355

44,765 36,896

40,272 33,785

39,694 33,638

40,360 33,792

42,365 34,452

43,634 35,143

39,550

41,493

42,853 35,865
39,856 32,745

35,052

33,316

42,571 34,798

 
Source: Own research 

The classification of the various districts of the Czech Republic into regions is presented in Table A 

of the Appendix. It is clear from the table that the newly-created clusters of districts do not overlap 

with the structure of the official geographical regions shown in Table 1. It is clear from Table A 

of the Appendix that in terms of both data sets for women (2019 and 2020) Prague forms a separate 

cluster, which clearly results from the significantly above-average salaries earned in the country’s 

capital city compared to the other districts of the country. A further factor most likely comprises 

the overall higher level of education in Prague compared to the rest of the country. 

Capital City of Prague

Central Bohemian Region

South Bohemian Region

Pilsen Region

Karlovy Vary Region

Usti Region

Liberec Region

Pardubice Region

Hradec Kralove Region

Highlands Region

South Moravian Region

Olomouc Region

Zlin Region

Moravian-Silesian Region

Year 2020

53,680 46,405

43,661 37,685

42,648 36,869

48,883 41,601

43,531 37,543

42,604 36,788

43,402 36,985

45,564 38,918

47,572 39,818

42,440

44,648

45,975 40,293
43,099 36,132

39,386

37,242

46,190 38,866
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With respect to the two data sets for men (2019 and 2020), in both cases Prague forms a joint cluster 

with three other districts, the capital cities of which are also the regional capitals of their respective 

regions, i.e. Brno-mesto, Hradec Kralove and Pilsen-mesto, i.e. three of the largest cities in the Czech 

Republic. 

Figure 3 Results of the cluster analysis - men in 2020 

Dendrogram

Ward's Method,Euclidean
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Source: Own research 

 

Figure 4 Results of the cluster analysis - women in 2020 
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Source: Own research 
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Figure 5 Results of the cluster analysis - men in 2019 

Dendrogram
Ward's Method,Euclidean
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Source: Own research 

Figure 4 Results of the cluster analysis - women in 2019 
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Source: Own research 

The comparison of the composition of clusters for the data sets on men in 2019 and 2020 reveals 

groups of districts that appear in the same clusters in both years: 

1. Bruntal, Jicin, Klatovy, Kromeriz, Nachod, Novy Jicin, Rychnov nad Kneznou, Sumperk 

and Usti nad Orlici; 

2. Chrudim, Jindrichuv Hradec, Prerov, Prostejov, Strakonice and Tabor; 

3. Liberec, Most, Opava, Pardubice, Teplice and Vyskov; 

4. Beroun, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Mlada Boleslav and Nymburk; 

5. Chomutov, Decin, Havlickuv Brod, Rakovnik and Rokycany; 

6. Jihlava, Karvina, Ostrava-mesto, Usti nad Labem and Zlin; 

7. Brno-mesto, Hradec Kralove, Pilsen-mesto and Prague Capital; 

8. Hodonin, Pisek, Prachatice and Zdar nad Sazavou; 

9. Svitavy, Trutnov, Uherske Hradiste and Vsetin; 

10. Benesov, Cheb and Kolin; 
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11. Pelhrimov, Tachov and Znojmo; 

12. Breclav and Ceska Lipa; 

13. Brno-venkov and Melnik; 

14. Frydek-Mistek and Olomouc; 

15. Kutna Hora and Trebic; 

16. Litomerice and Pilsen-jih; 

17. Louny and Pribram; 

18. Prague-zapad. 

Similarly, the comparison of the composition of the clusters identified for women in 2019 and 2020 

also reveals groups of districts that appear in the same clusters in both years: 

1. Jablonec nad Nisou, Jesenik, Jicin, Jindrichuv Hradec, Klatovy, Nachod, Pribram, Rychnov 

nad Kneznou, Semily, Strakonice, Tabor and Vsetin; 

2. Blansko, Frydek-Mistek, Havlickuv Brod, Opava, Trebic, Vyskov, Zdar nad Sazavou 

and Znojmo; 

3. Brno-mesto, Hradec Kralove, Jihlava, Olomouc, Ostrava-mesto and Pilsen-mesto; 

4. Cheb, Decin, Melnik, Pilsen-sever, Rakovnik and Sokolov; 

5. Benesov, Domazlice, Louny and Mlada Boleslav; 

6. Bruntal, Breclav, Chrudim, and Kromeriz; 

7. Ceske Budejovice, Pardubice, Uherske Hradiste and Zlin; 

8. Beroun, Karlovy Vary and Kladno; 

9. Brno-venkov, Prague-vychod and Prague-zapad; 

10. Karvina, Kutna Hora and Pelhrimov; 

11. Nymburk, Trutnov and Usti nad Labem; 

12. Prerov, Svitavy and Usti nad Orlici; 

13. Ceska Lipa and Hodonin; 

14. Liberec and Novy Jicin; 

15. Prostejov and Sumperk; 

16. Rokycany and Teplice; 

17. Chomutov; 

18. Pilsen-jih; 

19. Tachov. 

It is clear from the results of the analysis that only exceptionally do districts that are located 

in the same region appear in the same cluster. It thus follows that the geographical location 

of the district does not reflect its similarity with other districts in the same region in terms of the gross 

monthly salary of employees, their age, education and length of employment with the same employer. 

Large district cities, which are also regional cities, tend to form groups (see group number three 

of the women’s data set), as do districts just outside the boundaries of large cities (see group number 

nine of the women’s data set). It can be said that districts with approximately the same population 

tend to belong to the same cluster. Other characteristics of districts belonging to the same cluster were 
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not observed. In the case of a dataset of women, Prague always forms a separate cluster 

in both monitored years. The reason is the specific character of Prague, where the level of salaries 

is extremely high compared to other areas of the Czech Republic. Young university graduates also 

often move to Prague, which makes Prague very different from the rest of the Czech Republic, too.  

Another relationship between individual clusters cannot be observed from such an analysis. 

This require a detailed analysis of the distance matrices. Another possibility in this direction is 

to divide the districts into a smaller number of clusters (using otherwise the same procedures) 

and to monitor the division of the districts into a smaller number of clusters in comparison 

with the first fourteen clusters. This topic is a possible issue for further research and a separate 

publication. 

The cluster analysis also revealed a number of changes that took place between 2019 and 2020 

in terms of the structures and sizes of certain clusters in both groups; however, with respect to both 

the men’s and the women’s data sets for both years, a significant number of districts continued 

to appear in the same clusters. 

IV. Conclusion 

This study provides a basic view of clusters of Czech districts that are most similar in terms 

of the level of salaries of employees in the public sphere, their age, education and length 

of employment, i.e. the number of years worked for the same employer. In a similar way to Morariu, 

(2015), this paper focuses only on employees in the public sector. According to Lee & Sabharwal, 

(2016), significant differences exist between the development of salaries in the private sector 

and the public sector. As shown by Amanatullah & Morris (2010) and Jena, Olenski & Blumenthal 

(2016), our research also revealed a significant gender pay gap in the public sector as a result 

of the separate cluster analysis of men and women. 

The results obtained clearly suggest that the clusters of districts do not coincide with the district 

structures of the fourteen regions of the Czech Republic. Although a number of differences were 

identified in the structures of district clusters between 2019 and 2020, when the start 

of the coronavirus crisis affected all the world’s economies, the majority of districts appeared 

in the same clusters in both of the monitored years. 

The composition of clusters of districts of the Czech Republic for men clearly differs 

from the composition of clusters of districts of the Czech Republic for women. The reason 

is a completely different behaviour of the whole salary distribution, which is characterized by a higher 

level and variability for men and, conversely, lower skewness and kurtosis compared to the whole 

salary distribution for women in the same category (education in this case). 

It is anticipated that the results of the research will form the basis e.g. for decision-making 

at the national level or for the development of regional development policy measures. 
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Appendix 

Table A Results of the cluster analysis 
Men 2020 Women 2020 Men 2019 Women 2019 

1st cluster: 1st cluster: 1st cluster: 1st cluster: 

  1. Prague Capital   1. Prague Capital   1. Prague Capital   1. Prague Capital 

  2. Brno-mesto 2nd cluster:   2. Brno-mesto 2nd cluster: 

  3. Hradec Kralove   1. Benesov   3. Hradec Kralove   1. Benesov 

  4. Pilsen-mesto   2. Cesky Krumlov   4. Pilsen-mesto   2. Decin 

2nd cluster:   3. Domazlice 2nd cluster:   3. Domazlice 

  1. Benesov   4. Louny   1. Benesov   4. Cheb 

  2. Brno-venkov   5. Mlada Boleslav   2. Beroun   5. Litomerice 

  3. Cheb   6. Nymburk   3. Domazlice   6. Louny 

  4. Kolin   7. Prostejov   4. Cheb   7. Melnik 

  5. Melnik   8. Sumperk   5. Jablonec nad Nisou   8. Mlada Boleslav 

3rd cluster:   9. Trutnov   6. Karlovy Vary   9. Pilsen-sever 

  1. Beroun 10. Usti nad Labem   7. Kladno 10. Rakovnik 

  2. Cesky Krumlov 3rd cluster:   8. Kolin 11. Rokycany 

https://polek.vse.cz/artkey/pol-201606-0003_Vliv-delky-praxe-na-vysi-mezd-zamestnancu-v-Ceske-republice-od-pocatku-hospodarske-recese-v-roce-2009.php?back=/magno/pol/2016/mn6.php?secid=1
https://polek.vse.cz/artkey/pol-201606-0003_Vliv-delky-praxe-na-vysi-mezd-zamestnancu-v-Ceske-republice-od-pocatku-hospodarske-recese-v-roce-2009.php?back=/magno/pol/2016/mn6.php?secid=1
https://polek.vse.cz/artkey/pol-201606-0003_Vliv-delky-praxe-na-vysi-mezd-zamestnancu-v-Ceske-republice-od-pocatku-hospodarske-recese-v-roce-2009.php?back=/magno/pol/2016/mn6.php?secid=1
https://polek.vse.cz/artkey/pol-201606-0003_Vliv-delky-praxe-na-vysi-mezd-zamestnancu-v-Ceske-republice-od-pocatku-hospodarske-recese-v-roce-2009.php?back=/magno/pol/2016/mn6.php?secid=1
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1746-5265
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1746-5265
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  3. Jablonec nad Nisou   1. Beroun   9. Mlada Boleslav 12. Sokolov 

  4. Karlovy Vary   2. Karlovy Vary 10. Nymburk 13. Teplice 

  5. Mlada Boleslav   3. Kladno 3rd cluster: 3rd cluster: 

  6. Nymburk   4. Kolin   1. Blansko   1. Beroun 

4th cluster: 4th cluster:   2. Bruntal   2. Karlovy Vary 

  1. Blansko   1. Blansko   3. Jesenik   3. Kladno 

  2. Breclav   2. Frydek-Mistek   4. Jicin 4th cluster: 

  3. Ceska Lipa   3. Havlickuv Brod   5. Klatovy   1. Blansko 

  4. Decin   4. Opava   6. Kromeriz   2. Frydek-Mistek 

  5. Havlickuv Brod   5. Trebic   7. Nachod   3. Havlickuv Brod 

  6. Chomutov   6. Vyskov   8. Novy Jicin   4. Opava 

  7. Pilsen-sever   7. Znojmo   9. Rychnov nad 
Kneznou 

  5. Trebic 

  8. Rakovnik   8. Zdar nad Sazavou 10. Semily   6. Vyskov 

  9. Rokycany 5th cluster: 11. Sumperk   7. Znojmo 

5th cluster:   1. Brno-mesto 12. Usti and Orlici   8. Zdar and Sazavou 

  1. Bruntal   2. Hradec Kralove 4th cluster: 5th cluster: 

  2. Domazlice   3. Jihlava   1. Brno-venkov   1. Brno-mesto 

  3. Jicin   4. Olomouc   2. Litomerice   2. Hradec Kralove 

  4. Klatovy   5. Ostrava-mesto   3. Melnik   3. Jihlava 

  5. Kromeriz   6. Pilsen-mesto   4. Pilsen-jih   4. Olomouc 

  6. Nachod 6th cluster:   5. Pilsen-sever   5. Ostrava-mesto 

  7. Novy Jicin   1. Brno-venkov   6. Sokolov   6. Pilsen-mesto 

  8. Pelhrimov   2. Prague-vychod 5th cluster: 6th cluster: 

  9. Rychnov nad Kneznou   3. Prague-zapad   1. Breclav   1. Brno-venkov 

10. Sumperk 7th cluster:   2. Ceska Lipa   2. Prague-vychod 

11. Tachov   1. Bruntal   3. Decin   3. Prague-zapad 

12. Usti nad Orlici   2. Breclav   4. Havlickuv Brod 7th cluster: 

13. Znojmo   3. Ceska Lipa   5. Chomutov   1. Bruntal 

6th cluster:   4. Hodonin   6. Pelhrimov   2. Breclav 

  1. Ceske Budejovice   5. Chrudim   7. Rakovnik   3. Chrudim 

  2. Frydek-Mistek   6. Kromeriz   8. Rokycany   4. Kromeriz 

  3. Jihlava   7. Litomerice   9. Tachov   5. Most 

  4. Karvina   8. Most 10. Znojmo   6. Prachatice 

  5. Olomouc   9. Rokycany 6th cluster:   7. Prostejov 

  6. Ostrava-mesto 10. Teplice   1. Ceske Budejovice   8. Prerov 

  7. Usti nad labem 8th cluster:   2. Hodonin   9. Svitavy 

  8. Zlin   1. Ceske Budejovice   3. Pisek 10. Sumperk 

7th cluster:   2. Pardubice   4. Prachatice 11. Usti nad Orlici 

  1. Hodonin   3. Uherske Hradiste   5. Zdar nad Sazavou 8th cluster: 

  2. Pisek   4. Zlin 7th cluster:   1. Ceska Lipa 

  3. Prachatice 9th cluster:   1. Cesky Krumlov   2. Hodonin 

  4. Semily   1. Decin   2. Liberec   3. Karvina 

  5. Zdar nad Sazavou   2. Cheb   3. Most   4. Kutna Hora 

8th cluster:   3. Melnik   4. Opava   5. Pelhrimov 

  1. Chrudim   4. Pilsen-sever   5. Pardubice 9th cluster: 

  2. Jindrichuv Hradec   5. Rakovnik   6. Teplice   1. Ceske Budejovice 
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  3. Louny   6. Sokolov   7. Vyskov   2. Liberec 

  4. Prostejov 10th cluster: 8th cluster:   3. Novy Jicin 

  5. Prerov   1. Chomutov   1. Frydek-Mistek   4. Pardubice 

  6. Pribram   2. Karvina   2. Olomouc   5. Uherske Hradiste 

  7. Strakonice   3. Kutna Hora   3. Prague-vychod   6. Zlin 

  8. Tabor   4. Pelhrimov 9th cluster: 10th cluster: 

9th cluster:   5. Pisek   1. Chrudim   1. Cesky Krumlov 

  1. Jesenik 11th cluster:   2. Jindrichuv Hradec   2. Kolin 

  2. Svitavy   1. Jablonec nad Nisou   3. Prostejov   3. Nymburk 

  3. Trutnov   2. Jesenik   4. Prerov   4. Trutnov 

  4. Uherske Hradiste   3. Jicin   5. Strakonice   5. Usti nad Labem 

  5. Vsetin   4. Jindrichuv Hradec   6. Tabor 11th cluster: 

10th cluster:   5. Klatovy 10th cluster:   1. Chomutov 

  1. Kladno   6. Nachod   1. Jihlava 12th cluster: 

  2. Prague-vychod   7. Pribram   2. Karvina   1. Jablonec nad Nisou 

11th cluster:   8. Rychnov nad Kneznou   3. Ostrava-mesto   2. Jesenik 

  1. Kutna Hora   9. Semily   4. Usti nad Labem   3. Jicin 

  2. Trebic 10. Strakonice   5. Zlin   4. Jindrichuv Hradec 

12th cluster 11. Tabor 11th cluster:   5. Klatovy 

  1. Liberec 12. Vsetin   1. Kutna Hora   6. Nachod 

  2. Most 12th cluster:   2. Trebic   7. Pisek 

  3. Opava   1. Liberec 12th cluster:   8. Pribram 

  4. Pardubice   2. Novy Jicin   1. Louny   9. Rychnov and Kneznou 

  5. Sokolov   3. Prachatice   2. Pribram 10. Semily 

  6. Teplice   4. Prerov 13th cluster: 11. Strakonice 

  7. Vyskov   5. Svitavy   1. Prague-zapad 12. Tabor 

13th cluster:   6. Usti nad Orlici 14th cluster: 13. Vsetin 

  1. Litomerice 13th cluster:   1. Svitavy 13th cluster: 

  2. Pilsen-jih   1. Pilsen-jih   2. Trutnov   1. Pilsen-jih 

14th cluster: 14th cluster:   3. Uherske Hradiste 14th cluster: 

  1. Prague-zapad   1. Tachov   4. Vsetin   1. Tachov 

Source: Own research 
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THE SLOVAK REPUBLIC AND THE LABOR MARKET 

IN THE DIMENSIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Oľga Bočáková1, Michal Imrovič2 

Abstract 

The aim of this paper is to evaluate the effects of the COVID-19 pandemic on the labor market 

in the context of the development of selected socio-economic determinants. The observed period 

in the conditions of the Slovak Republic is the period of 2016-2021. In terms of methodology, 

we have applied mixed research: qualitative in combination with a quantitative type of research. 

We performed an analysis of secondary data obtained through the Statistical Office of the Slovak 

Republic (SO SR). The evaluation paper is based on the following determinants: the development 

of the average number of jobseekers, the average number of jobseekers receiving unemployment 

benefits, as well as the volume of unemployment benefits paid during the period under review. 

The analysis concluded that the increase in unemployment in the Slovak Republic is directly 

proportional to the consequence of the COVID-19 pandemic, including an increase in public 

spending, which the state seeks to alleviate the problems within individual aid schemes. In the article, 

we outlined the most endangered sectors, including the possibility of drawing assistance from central 

state administration bodies. 

Keywords 

Unemployment, Social Policy, Employment, COVID-19, Slovak Republic 

I. Introduction 

Society is a fragile space in which several factors operate, which can lead to various social risks 

affecting the social health of society as a whole (Bora, 2007). Society is a dynamic space 

that is constantly evolving with both positive and negative impacts on citizens. 

The process of the onset of the COVID-19 pandemic, together with its aftermath around the world, 

can be described as the current global crisis facing the whole world. These impacts were subsequently 

reflected in several areas of social policy, influencing the policy of health care, employment, social 

protection, or the search for tools to minimize the spread of socio-pathological phenomena in society 

(Whitehead et al., 2021). 

The severity and speed of the spread of SARS-CoV-2 in the world in early 2020 contributed 

to the World Health Organization (WHO) declaring a public health threat of international concern 

in January 2020, followed by the spread of the infection as a pandemic from 11 March 2020 (Trojanek 

et al., 2020; Tomer et al., 2021). Lybarger, et al., (2020) further point out that, in addition 

to significant loss of life, declining production in several countries is contributing to a deep recession 

in the world economy, forcing countries around the world to respond by increasing public spending 

to minimize the effects on society (Blustein, et al., 2020). The pandemic situation significantly 

affected the corporate level not only of large companies, but even more significantly the level 

of small, medium or family businesses, for which the inability to continue doing business due to anti-

trafficking measures first meant a decline and unfortunately only decline (Mura, 2020a). 

In the conditions of the Slovak Republic (SR), the given impacts have already significantly influenced 

not only business entities, but also all entities within economic life (employees, self-employed 
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persons - SZČO, financial institutions, etc.) (Blahušiaková, Ondrušová, 2020). Forced restrictions 

on business activity, as well as a decline in consumer demand from customers, have led to many 

employers being forced to reduce their costs, which in many cases has already been reflected 

in the redundancy process (Bečka, 2020; Csikósová, 2021). At the beginning of the pandemic, 

the state reacted with forced restrictions on the activities of business entities, which seriously affected 

their functioning, later the state administration bodies, with the deepening pandemic situation, 

completely closed several areas of the economy. The unfavorable pandemic situation in Slovakia has 

negatively affected both employers and employees in the areas of gastronomy, industry, tourism 

and culture. 

This unfavorable phenomenon also manifested itself in the following period, as the third wave 

of the pandemic gradually broke out in the world. Measures and assistance from the state must be 

maintained for as long as possible, because without state aid there will be a massive closure of small 

and medium-sized enterprises, in all sectors. It was unsustainable for the employer to continue 

the business, because the economic cycle worked well enough. Vojtech and Srebalová (2021) state 

that the pandemic of the new coronavirus causing COVID-19 poses a global threat to health 

with a direct impact on the economy. As the viruses know no borders, the governments of the affected 

countries have had to take tough measures to slow the spread of COVID-19. Hrnčárik (2021) also 

states that the COVID-19 pandemic brought changes that the world has not yet experienced and was 

not ready for. 

The negative trend of reducing production and the supply of services, accompanied by an increase 

in unemployment in several sectors, thus represent an important factor to which it is important 

from the point of view of social policy to pay due attention. Quick and effective measures can 

significantly help prevent the emergence of social tension in society (Halásková, Slovák, 2016). 

Unemployment is directly linked to the development of several key macroeconomic indicators. 

They researched in the V4 region, e.g. Mura et al. (2020b). 

Furthermore, it is important to take into account regional differentiations, which affect the extent 

of the need and support of the population (e.g. in connection with the development of unemployment, 

the index of regional development, etc.). Sjoquist and Wheeler (2020) who examined the above-

mentioned differences and developments in unemployment (including the payment of benefits) 

between countries in the United States also support this view. 

II. Aim and Methodology 

The aim of this paper is to evaluate the effects of the COVID-19 pandemic on the labor market 

in the context of the development of selected socio-economic determinants. The partial objectives 

are partial assessments of the development of the set macroeconomic indicators. The observed period 

in the conditions of the Slovak Republic is the period of 2016-2021. In terms of methodology, 

we applied a mixed type of research: qualitative and quantitative. The qualitative methods were 

observation and logical methods. Quantitative research can be detected in the analysis of secondary 

data obtained through the Statistical Office of the Slovak Republic. We gradually analyzed 

the development of the average number of jobseekers, the average number of jobseekers receiving 

unemployment benefits, as well as the volume of paid unemployment benefits during the period 

under review. During the evaluation, we relied on descriptive statistics and on the basis of the data, 

we constructed a histogram indicating the development curve. We also evaluated the employment 

index in selected industries and looked for a possible connection with the presented graphs. 

In the results and discussion section, we further evaluated not only the scope of measures to maintain 

employment and assistance to individuals (individuals) and legal entities by central state 

administration bodies in the Slovak Republic, but also possible starting points for resolving 

the situation in the future. 
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III. Results and Discussion 

As we mentioned in the introduction, the outcome of the problems in the world economy will logically 

be reflected in rising unemployment, a slowdown in some sectors, as well as an increase in public 

spending in social policy. In this regard, Pohlan (2018) considers the consequences of unemployment, 

which have a significant impact on the social and economic situation of the individuals concerned 

and their families. The resulting consequences are manifested not only by a higher risk of poverty 

and social isolation (exclusion), but also by their accompanying factors, such as the decline in living 

standards or the creation of additional barriers to using the opportunities that society offers 

its members (Gerbery, Džambazovič, 2005). 

The first examined socio-economic determinant was the average number of job seekers in the years 

2016-2021, registered within the labor, social affairs and family offices in Slovakia. The presentation 

of the results is presented in the following histogram. In the histogram, we also indicate the function 

of the course. 

Figure 1 Average number of job seekers in 2016-2021 in the Slovak Republic 

 
Source: Slovak Statistical Office (2022), own processing 

When examining the development of job seekers at employment, social affairs and family offices, 

significant differences can be observed in the observed period. Despite the fact that from 2016 it can 

be stated in a positive direction about the continuing decrease of job seekers (for the comparison 

of 2016-2020 it is a decrease of up to 30.35%), on the other hand, when comparing the years 2019 

and 2020 a significant increase in registered job seekers by up to 24.76%. In 2020 and 2021 there 

is a significant increase in registered jobseekers. 

As will be discussed below, this trend is closely related to changes in industry and its individual 

sectors, where there have also been significant and in some cases sharp changes during the period. 

The increase in the number of unemployed and the uncertain prospects for the future may be reflected 

in the transformation of short-term unemployment into long-term unemployment of those who have 

worked in the most affected sectors. For the state, this circumstance would again require intervention 

not only in terms of further increase funding for employment policy, but also in the area of social 

protection in order to prevent the deepening of poverty and social exclusion. 
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Figure 2 Average number of applicants receiving unemployment benefits in 2016-2021 in the Slovak Republic 

 
Source: Slovak Statistical Office (2022), own processing 

In connection with the previous socio-economic determinant, we further examined the development 

of the average number of applicants receiving unemployment benefits as another selected socio-

economic determinant. The presentation of the results is presented in the histogram. In the histogram 

we also indicate the function of the course. 

However, within the development during the monitored period, a gradual increase in the number 

of applicants can be taken into account (with the exception of 2017, 2022). For the given type 

of research, we further state that the average number of applicants receiving unemployment benefits 

increased by 52.36% in the observed period. Again, significant changes are noticeable 

when comparing the years 2019 and 2020, when the year-on-year increase in the number of applicants 

reached the level of up to 45.59%. In the given type of research, we further state an increase 

in the average number of applicants receiving unemployment benefits. Again, marked changes are 

noticeable in 2020 and 2021. In 2020, compared to 2019, we can observe an increase in the number 

of applicants receiving unemployment benefits by 36,499. In this context, Drugas (2013) draws 

attention to the risk of a psychological impact on the individual (family) in the case of persistent 

unemployment, which is accompanied by loss of work habits and lack of interest in work, which can 

culminate in permanent dependence on the social system. In the long run, permanent dependence 

on the social system of citizens is unsustainable, as each country, including Slovakia, has its own 

economic limits. It is important to see the pandemic situation in the context of creating the conditions 

for a restart of the economy across all the sectors involved. 

The third socio-economic determinant examined was the volume of paid unemployment benefits 

in 2016-2021, the results of which are shown in the following histogram. In the histogram, 

we also indicate the function of the course. 

Figure 3 Volume of paid unemployment benefits in 2016-2021 in the Slovak Republic 

 
Source: Slovak Statistical Office (2022), own processing 
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When examining the volume of paid benefits, we confirm the trend from the previous graphs, arguing 

about a significant increase in the volume of given benefits when comparing the years 2016-2021. 

In that period, it can be stated that there was a gradual increase in the volume of paid unemployment 

benefits (with the exception of 2017 and a decrease of 2.32% compared to the previous year), 

while the total increase reached the level of up to 91.81%. A significant change occurred again during 

the examination of 2019 and 2020, when there is a sharp increase in the volume of benefits paid 

to the level of 53.70%. A significant change occurred again during the examination of the years 2020 

and 2021, when there is a sharp increase in the volume of benefits paid. 

We consider the increase in the number of unemployed to be a consequence of a significant increase 

in the volume of benefits paid. The pandemic thus obviously negatively affected Slovakia's public 

spending. According to data from the Statistical Office of the Slovak Republic and the Council 

for Budget Responsibility, the deficit for last year (2021) was up to 6.2% of GDP, but the overall 

negative impact of the pandemic on the general government balance reached 3.9% of GDP. 

Such a deficit was caused by the need to introduce extraordinary measures in the social field 

but also to support and protect the economy. 

An important examined socio-economic determinant was the employment index in selected sectors. 

The individual percentage expressions for the researched period (2016-2020) are presented 

in the following table. 

Table 1 Employment index in selected industries in 2016-2021 in the Slovak Republic 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

industry together 103.60% 103.0% 102.90% 99.80% 94.30% 98.40% 

of which: mining and quarrying 98.40% 106.80% 94.10% 93.50% 91.90% 99.90% 

industrial production 104.10% 103.50% 103.10% 99.90% 94% 98.10% 

supply of electricity, gas, steam and cold air 94.90% 98.40% 101.50% 100.40% 99.60% 100.20% 

water supply; cleaning a sewage disposal 103.10% 97.90% 101.40% 99.10% 97.60% 103.50% 

construction 101.20% 102.50% 103.30% 106.40% 94.10% 96.20% 

sale and repair of motor vehicles 103.80% 108.10% 106.40% 101.10% 97.90% 97.30% 

wholesale, except motor vehicles 95.20% 102.40% 99.90% 97.80% 96.20% 95.90% 

retail trade, except of motor vehicles 99.20% 103.10% 103.30% 97.80% 96.50% 96.70% 

accommodation 101.80% 106.50% 105.70% 113% 85.80% 90.80% 

activities of restaurants 101.20% 107.70% 105.90% 106.20% 91.80% 92.80% 

transport and storage 100.60% 103.70% 106.40% 104.90% 99% 98.50% 

of which: postal and courier services 99.60% 100% 100.30% 100.60% 101.20% 97.40% 

information and communication 105.80% 103.60% 106.90% 105.70% 103% 104.80% 

selected market services 106.10% 101.80% 106.20% 106% 99.20% 100.20% 

Source: Slovak Statistical Office (2022), own processing 

Within industry as a whole, there is a significant decrease in the Slovak Republic within the examined 

period at the level of -9.30%. Despite the fact that this trend has been gradually declining since 2016, 

again the most significant changes have occurred in the last two years (2019-2020), when we record 

a decline of -5.50%, which was caused by the onset of the COVID-19 pandemic. 

In terms of individual industries, we have recorded a significant decline, especially in industrial 

production (-10.10%), construction (-7.10%), accommodation (-16%) and restaurants and inns 

(- .40%). The decline within the given sectors was most pronounced again in 2019 and 2020, 

when we state a decline in the case of construction by -12.30%, accommodation by -27.20% 

and the activities of restaurants and inns by -14.40%. On the contrary, a slight increase was recorded 

in the period under review in postal and courier activities (1.60%), electricity, gas, steam and air 
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conditioning supply (4.70%) and wholesale trade, except of motor vehicles (1%). In 2021, we see 

a slight improvement in some sectors. 

The declining performance of the economy is already and likely to be seen in the near future in two 

areas: while the first will increase government spending in support of employment policy, the other 

will have lower funding (if some sectors continue to stagnate and will result in persistent 

unemployment), which will then be able to put into practice. Once again, this can create space 

for the emergence of social tensions in society, which will have an impact on, among other things, 

the policy and stability of the government. 

All measures taken must be sensitive to the sectors affected by the pandemic. Social measures 

in the field of employment, as well as measures to support the economy, should have the effect 

of starting both employers and employees and start the labor market. Measures taken 

by the government are not always sufficient and losses in individual businesses are so great,  

that without long-term assistance after the end of the pandemic, they will mean liquidation and the 

end. 

IV. State Level Measures and Currently Existing Aid Schemes in Slovak Republic 

The pandemic had a negative impact on employers and employees, creating space and need 

for emergency measures by the state. In the following part of the article, we will focus on selected 

state measures and currently existing aid schemes in Slovakia for employers, which we have tried 

to process clearly. 

Assistance is provided through several ministries1, within the Ministry of Labor, Social Affairs 

and Family of the Slovak Republic the First Aid system was adopted, which was later transformed 

into the First Aid + and First Aid ++ models, while the current scheme includes the following aid 

model: 

1. Employers2 (including SZČO, who are employers), except for public administration entities, 

which had to proceed with the closure of facilities, or limit their activities on the basis of a decision 

of the Public Health Office of the Slovak Republic3.  

The measures include the following aspects: 

a) An applicant who was not a “firm in difficulty” as at 31 December 2019 and did not exceed 

the maximum aid ceiling (primary agricultural production sector - max. EUR 225,000; 

industry fisheries and aquaculture - up to € 270,000; other sectors - up to € 1.8 million)4; 

b) The amount of the contribution represents the payment of the employee's replacement 

salary in the amount of 100% of the CCP, max. in the amount of 1,100 euros. 

2. SZČO5, who had to close their operations on the basis of a decision of the Public Health Office 

of the Slovak Republic, or their sales decreased by at least 20%. 

The target group is: 

a) SZČO who was insured against sickness and pension (compulsory or voluntary) 

in the period until 30.6.2020 and the insurance lasts after this date or its obligation arose 

from 1.7.2020 resp. from 1.2.2021 and the insurance lasts even after this day. SZČO 

is also entitled to the contribution, which draws the so-called paid holidays; 

 
1 Ministry of Labor, Social Affairs and Family of the Slovak Republic; Ministry of Culture of the SR; Ministry 

of Transport and Construction of the Slovak Republic; Ministry of Economy of the Slovak Republic. 
2 Only an employer who started his activity no later than on February 1, 2021 can be an applicant for the allowance. 
3 The target group is an employee to whom the employer or SZČO, who is the employer, cannot assign work due 

to an obstacle on the part of the employer (Act of the National Council of the Slovak Republic No. 311/2001 Coll., § 142). 
4 If the applicant does not meet these conditions, he can continue to apply for an employee allowance of 80% of the CCP. 
5 Only SZČO, who started his business no later than February 1, 2021, can be an applicant for the contribution. 
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b) SZČO, which have a concurrent employment, are also entitled to the allowance. 

The amount of net income from this employment relationship is deducted from the amount 

of the contribution; 

c) SZČO, which has its activity canceled or suspended, is not entitled to the contribution. 

Table 2 Contribution amount: 

Decrease in sales (categories) The amount of the contribution 

20.00 % – 29.99 % 330 euro 

30.00 % – 39.99 % 420 euro 

40.00 % – 49.99 % 510 euro 

50.00 % – 59.99% 600 euro 

60.00 % – 69.99 % 690 euro 

70.00  % – 79.99 % 780 euro 

80 and more 870 euro 

Source: Ministry of Labor, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, (2021), own processing 

3. Employers (including SZČO who are employers)1, except for public administration entities, 

which will keep jobs even in the event of interruption or reduction of their activities during 

the declared emergency. 

The target group is represented by the employed employee. The measure covers the following aspects: 

a) An applicant who was not a “firm in difficulty” on 31 December 2019 and did not exceed 

the maximum aid ceiling (primary agricultural production sector - max. EUR 225,000; 

industry is entitled to a contribution of 100% of the total cost of labor (CCP) of the employee 

fisheries and aquaculture - up to € 270,000; other sectors - up to € 1.8 million)2. 

Contribution amount: 

a) Payment of the employee's replacement salary in the amount of 100% of the CCP, max. 

EUR 1,100; 

b) A flat-rate allowance to cover part of the wage costs per employee, depending 

on the decrease in turnover, the scheme of which is the same as for the previous group 

(category 2). 

4. SZČO and single-person company Ltd., which have no income from business. 

Eligible applicant3: SZČO, who has interrupted or limited the performance or operation  

of its activities, and which the obligation of sickness and pension insurance has not incurred, or does 

not draw the so-called paid holidays; a natural person who is the sole partner of Ltd. company, is also 

its manager and is not its employee (so-called single-person company Ltd.) 

Contribution amount: 

a) A flat-rate allowance of EUR 360 to compensate for the loss of earnings. 

5. Citizens who find themselves in a crisis situation without income during a coronavirus pandemic. 

Eligible applicant: a person who, at the time of the crisis, has ceased to carry out an activity which 

gives rise to an entitlement to income from employment, entrepreneurship or other self-employed 

activity and has no other income from dependent activity, business or other self-employed activity. 

 
1 Only an employer who started his activity no later than February 1, 2021, can be an applicant for the allowance. 
2 If the applicant does not meet these conditions, he can continue to apply for an employee allowance of 80% of the CCP. 
3 Applicants for the contribution can only be SZČO or single-person company Ltd., which started their business no later 

than on February 1, 2021. 
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Amount of the subsidy - for the month of October 2020 and the following months, the subsidy 

is provided for 300 euro per month for one applicant. 

6. Basic art schools which were compulsorily closed by a decision of the Public Health Office 

of the Slovak Republic. 

Target group: pedagogical and non-pedagogical employees of basic art schools in employment 

Contribution amount: payment of a part of the employee's salary in the amount of 80% of his gross 

monthly salary, maximum amount of 1,100 euro per employee and per month (Ministry of Labor, 

Social Affairs and Family of the Slovak Republic, 2021). 

Other forms of assistance from individual ministries: 

• Ministry of Economy of the Slovak Republic - rent subsidy program, the eligible applicant 

for rent subsidy is a tenant who applies for a rent subsidy through the recipient. The rent 

subsidy can be provided to the tenant in the amount in which the rent discount was provided 

on the basis of an agreement between the landlord and the tenant, but not more than 50 % 

of the rent for the period of difficult use (Ministry of Economy of the Slovak Republic, 2021); 

• Ministry of Culture of the Slovak Republic - the subsidy is intended for applicants 

who perform cultural and creative activities in the non-profit sector and during the COVID-

19 pandemic period in 2020 had a demonstrable decrease in income of at least 30 % 

from cultural and creative activities compared to the same period in 2019 Culture 

of the Slovak Republic, 2021); 

• Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic - scheme of assistance 

in tourism, authorization arises for tourism facilities, which in the given period decreased 

revenues by more than 40% compared to 2019, if they are eligible beneficiaries determined 

by the call. The possibility of deferral of social and health insurance month December 2020-

March 2021 to June 30, 2021 (Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, 

2021). 

V. Conclusion 

The effects of the COVID-19 pandemic are global in nature and their impact is felt throughout society. 

In the conditions of the Slovak Republic, it can be stated about significant changes and impacts 

on the labor market, which brought with it the pandemic. Our findings were that the increase  

in unemployment in the Slovak Republic is directly proportional to the consequence  

of the COVID-19 pandemic, including an increase in public spending, which the state is trying  

to alleviate the problems in social policy. Restrictions on the part of the Public Health Office  

of the Slovak Republic also had an impact on the labor market in this connection, and also when  

the economy will start to recover again. However, it will certainly be important to maintain support 

mechanisms, including other aid schemes for those that have not yet received state aid. 

In terms of the period under review, significant findings can be made that suggest the need to adopt 

a rapid response to changes in the social policy of the state. The sharp increase in the number 

of unemployed, including the volume of funds earmarked for unemployment benefits, is proportional 

to the decline in the employment index across several sectors, such as construction or the workforce-

related tourism and gastronomy sectors. Of course, other sectors have also been affected. 

Due to the decline in employment, the Government of the Slovak Republic has adopted a series 

of measures in the interest of sustainable employment and support for natural and legal persons. 

The question is whether the measures came on time, whether the measures by the state can be 

sufficient for the situation and how long it will take until the more positive situation in the given 

sectors (resp. On the labor market) begins to develop again. In any case, the level of funding 

for the implementation of measures will be costly, and in this case, coordination of policies 
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at European Union-wide level is essential, as the interconnectedness of the various economies has 

long gone beyond the national character. 

In the long run, permanent dependence of citizens on the social system is unsustainable, 

as each country, including Slovakia, has its own economic limits. It is important to see the pandemic 

situation in the context of creating the conditions for a restart of the economy across all the sectors 

involved. All measures taken must be sensitive to the sectors affected by the pandemic. Social 

measures in the field of employment as well as measures to support the economy should have 

the effect of boosting both employers and employees. Restarting the labor market can also help 

the measures taken by the government, but these are not always sufficient and the losses in individual 

businesses are so great that without long-term assistance even in the post-pandemic period, they can 

mean liquidation and the end of many sectors. 

There has never been a similar situation in Slovakia, and therefore the state has never before had 

to set measures for employers in such financial volumes. However, it is questionable whether 

the funding provided affected all the sectors concerned, whether any of the aid could not have been 

used sooner, more quickly or more appropriately. Obviously, the pandemic negatively affected 

Slovakia's public spending. According to data from the Statistical Office of the Slovak Republic 

and the Council for Budget Responsibility, the deficit for the last year (2020) was up to 6.2% of GDP, 

but the overall negative impact of the pandemic on the general government balance reached 3.9 % 

of GDP. However, it is important to remind that the adopted measures were also financed from EU 

funds, which reduced the burden on the Slovak budget. Otherwise, public finances would have 

suffered even more. 

The Recovery Plan is a tool to mitigate the effects of the pandemic on EU countries. This is a joint 

response of EU countries to the sharp economic downturn due to the pandemic. Its main goal 

is to support reforms and investments that will enable Slovakia to start catching up with the standard 

of living of the EU average again. Slovakia sent the recovery plan to the European Commission 

on 30.4.2021. Slovakia is requesting grants totaling 6.6 billion Euro under the Recovery Plan 

mechanism. The implementation of reforms and investments under the Recovery Plan is due 

to be adopted by June 2026. The positive for Member States is that the funds will help member 

budgets to restart economies. Although this has been criticized several times, we will see real effects 

in the future. 

At present, as of April 2022, the registered unemployment rate is 6.54% (Center for Labor, Social 

Affairs and Family, 2022). Nevertheless, there are vacancies that are not of interest. Employers want 

to fill these vacancies with Ukrainian candidates. Employers offer Ukrainians job positions 

as a kitchen assistant, cleaner, waiter, production operator. Half of the Ukrainian applicants who have 

worked in the Slovak Republic will work in Bratislava. When looking for a job, the biggest obstacle 

in Slovakia is Ukrainian applicants, but also Slovak employers consider a weak command 

of the Slovak language. Another negative factor is the problem with accommodation. In the future, 

this paper makes it possible to process the issue of examining the effectiveness of the measures taken 

in Slovakia, as given the post-pandemic situation, it would be too early to assess and present 

conclusions on state aid and the overall effectiveness of funds spent. 
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ECONOMIC INEQUALITY AND SUPPORT FOR ANTI-SYSTEM PARTIES 

Filip Červenka1 

Abstract 

The study analyses the relationship between regional income inequality and support for anti-system 

and populist parties in the Czech Republic, attempting to prove its causal character. The principles 

of the difference in differences approach are used in context of the COVID-19 shock and regions 

of Liberec and Pardubice were identified as treatment and control observations. Both followed 

parallel trends up to the start of the pandemic. Nevertheless, due to its focus on tourism and services, 

Liberec experienced a sudden fall through the income spectrum, as anti-pandemic measurements were 

launched. In accordance with the relative deprivation theory this lagging behind was followed 

by relatively higher support for all selected anti-system and populist parties in the range from 0,2 % 

to 0,6 % measured by votes received to the adult population. It is however argued that further research 

would be needed to unquestionably prove the causal character of the explored relationship. 

Keywords 

Inequality, Gini Index, Anti-System Parties, Populism 

I. Introduction 

Inequality is a phenomenon forming the everyday reality of our world. Its magnitude and structure 

affect the economy, but also political and social spheres of life. Adequate level may motivate 

education and hard work. On the other hand, too high inequality, or specific forms of inequality, can 

be detrimental. It can slow down economic development, undermine social mobility, and cause 

several social-pathological phenomena. As a result, it may weaken trust in the institutions that defend 

the political and economic order of a country. 

Expert literature provides evidence that the current situation in the EU and other developed economies 

is closer to the second option. Inequality levels are high, social groups isolate from each other, 

and differences between them grow. Society is fragmented and divided. On a rise there are political 

subjects, which question the fundamental anchoring of the country. The cost of inequality is paid 

by the whole society. 

This study focuses on the relationship between regional income inequality and support for anti-system 

and populist parties in the Czech Republic and aims to prove its causal character. First and second 

chapter introduce the phenomenon of inequality in general and in Czech specifics. Third chapter lists 

possible consequences of inequality explored by expert literature and eventually formulates 

the research question. In chapters four and five there are identified relevant political subjects 

and there are presented data on inequality. Main calculation is part of the sixth chapter, and it draws 

from using the difference-in-difference approach in the context of COVID-19 pandemic.  

II. Phenomenon of Economic Inequality  

Economic inequality is commonly documented as distribution of gross or net incomes measured 

by the Gini index. On the other hand, there is no consensus on a united and widely accepted definition 

in the expert literature. Our understanding of inequality is determined by its explored aspects 

and methods of measurement. In general, inequality is a phenomenon characterizing the way 

economic resources are distributed between individuals (Adamou and Peters, 2016). 

 
1 Research Institute for Labour and Social Affairs, Dělnická 213/12, Prague, Czech Republic.  
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Apart from the Gini index it is possible to explore the state of inequality for example by Palma ratio, 

decile ratio, Robin Hood index, the proportion of total income earned and others. All metrics have 

its pros and cons (De Maio, 2007), (Cobham and Sumner, 2013). At the same time, not only incomes 

are subject to inequality research, but for example also accumulated wealth, consumption (IMF, 

2015), or possession of land (Frankema, 2010). 

Since the turn of 1970s and 1980s inequality has been on a rise both on a global level (Alvaredo et al., 

2017) and within developed countries (Cornia and Kiiski, 2001), (Tridico, 2017). This process 

sources from changes in world trade and technologies (Jaumotte et al., 2013), applied economic 

policies (Tridico, 2017), and specific factors such as decline in union participation (Atkinson, 2015) 

and other socio-economic factors (OECD, 2011), (Corak, 2013), (Piketty and Zucman, 2014), 

(Mischel and Schieder, 2016). 

The situation in the Czech Republic is in this regard specific. As a part of the Eastern bloc Czech 

economy was largely kept apart from the global trends and therefore the level of inequality remained 

low until the Velvet revolution (Atkinson and Micklewright, 1992). Despite a consequential swift rise 

in the 1990s Czech Gini index of income inequality stayed one of the lowest compared to other EU 

and OECD countries until present (WIID, 2022).  

Nevertheless, inequality in Czechia is characterized by certain specifics. There is higher regional 

income inequality (OECD, 2016), (Prokop, 2020) and income inequality between men and women - 

the gender pay gap (Eurostat, 2020). There is also an increased Gini index for wealth inequality, 

and the concentration of wealth is fourth highest in Europe. The top 1 % of the population has 

at disposal more than 36 % of total wealth (Komárek, 2021). 

III. The Costs of Inequality 

Researchers in the field of economics avoid moral judgements and so inequality, similarly 

as other subjects, is assessed by comparing its benefits and costs. Naturally, differences in wages, 

salaries and other remuneration may be an incentive to study, work hard, or start a business. 

On the other hand, specific forms of inequality are also a source of burdens of economic, political 

and social character. 

In terms of social impact, it was proved that higher income inequality leads to worse population health 

(Wilkinson and Pickett, 2015) and higher criminality (Choe, 2008), (Rufrancos et al., 2013), (Coccia, 

2018). In countries with higher values of Gini index there is more frequent occurrence of mental 

diseases, obesity, natality of underage, and lower mutual trust and social mobility (Wilkinson 

and Pickett, 2015). 

Depending on specific circumstances (such as time-span, and certain source or certain form), income 

inequality can lead to lower GDP growth. Such a relationship was shown by Halter, Oechslin 

and Zweimüller (2013), Marrero and Rodríguez (2013), IMF (2015), or Jianu et al. (2021). 

In the political sphere, we may observe that inequality can be a factor causing lower confidence 

in democracy, as a system of political administration (Andersen, 2012), (Prokop, 2020). Similarly, 

in countries with higher inequality there is a lower level of trust in market economy principles (Guzi, 

Sirovátka nad Saxonberg, 2019). Lower support for democracy and market economy principles 

is identically declared by persons with lower qualification, lower income, and generally weaker 

position on a labour market. In other words: people, who do not feel like they benefit from the existing 

political-economic system. 

Apart from individual self-interests we may explain the above-described relationship with a “relative 

deprivation theory”. According to this theory people assess their socio-economic position relatively 

to reference groups in society. If their position compares unfavourably to a reference group, 

it develops feelings of discontent and frustration. Such feelings may consequently lead 

to participation in collective action from peaceful demonstrations to political violence (Krieger and 
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Meierrieks, 2016). The theory may also be used to explain voting behaviour (Urbanska and Guimond, 

2018). 

Based on presented expert literature a research question arises: “Does inequality lead to higher 

support for political parties undermining stability of the political-economic system in the Czech 

Republic?” In the next chapter, such parties are identified firstly theoretically, and then specifically. 

IV. Anti-System and Populist Parties 

As “anti-system” were historically considered political parties, which forced the collapse of several 

European democracies in the first half of twentieth century and endangered others in the post-war 

period. Main protagonist of this approach was Sartori (1976, p. 133) who claimed that: “...a party can 

be defined as being anti-system whenever it undermines the legitimacy of the regime it opposes.” 

The term was used to describe primarily fascists and communists.  

This interpretation was later widened by Capoccia (2002) by distinguishing two types of anti-system 

parties: ideological and relational. Ideological anti-systemness consists in the incompatibility 

of ideological background and political goals with democracy. This concept is close to the Sartori´s 

original. On the other hand, relational anti-systemness consist in isolation from other parties. 

Such parties refuse to enter coalitions, (or are refused by other subjects) and use delegitimizing 

and centrifugal propaganda, which results in polarization of the political system. 

The issue of anti-system parties is closely related to populism. Populist parties usually do not attack 

democracy directly but threaten to weaken or destroy institutions essential to its well-functioning. 

Populists share no common ideological base, but common tactics, which is defining the country’s 

''true people'' and outsiders (including establishment elites) who are supposed to be in conflict 

with each other1 (Kyle and Gultchin, 2018). 

According to Mudde (2014) populist parties can be at the same time qualified as anti-system because 

they question key aspects of liberal democracy such as pluralism and minority rights. Zulianello 

(2019, p. 38) agrees only partially and states that “many of the anti-system parties on the rise in recent 

years do display a populist core…” however that “...not all populist parties qualify as anti-system 

parties.” Such parties belong to a specific category called “halfway house” parties. Halfway house 

parties visibly participate in the administration while simultaneously questioning one or more 

of the crucial system features (Zulianello, 2019). 

Based on stated literature, we may conclude that both anti-system and populist parties represent 

a danger to the stability of the political-economic system. Such parties either undermine legitimacy 

of the whole system or threaten key institutions responsible for its well-functioning. Table 1 draws 

from the work of Capoccia (2002), Kyle and Gultchin (2018) and Zulianello (2019) to picture 

a simplified relationship between anti-system and populist parties and attributes relevant positions 

to major political parties in the Czech Republic. 

Table 1 Relations between anti-system and populist parties in Czech context 
  Substantial features of anti-systemness 

  YES NO 

Substantial 
features of (new) 

populism 

YES Anti-system populists (SPD) Halfway house parties (ANO) 

NO 
“Traditional” ideological anti-system parties 

(KSČM) 
Regular pro-system parties 

Source: author's own work based on Capoccia (2002), Kyle and Gultchin (2018) and Zulianello (2019) 

 
1 In Czech environment the term “populism” is often used for parties with unachievable or financially unavailable political 

agenda. The described phenomenon is sometimes called “new populism”. Using the term „new populism“ may prevent 

misunderstandings. 
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Table 1 pictures general relations between anti-system and populist parties which arises 

from conclusions of cited authors. In the brackets there are examples of political parties from Czech 

political environment. 

Political movement of ANO fulfils the characteristics of a Halfway house party. It is not anti-system 

as it is not ideologically isolated, and it has already participated in several administrations. 

On the other hand, it can be considered populist. It questions crucial system features (as legitimacy 

of Justice system) and its founder and chairman (in one person) continuously accuse broad political 

elites from frauds, incompetency and conspiracy against himself, or against people (Kubánek, 2016), 

(Krčál and Naxera, 2018), (Kohout, 2019). 

As an example of an “traditional” anti-system party can be stated Communist party - KSČM. 

Its ideological background is clearly incompatible with democracy; however it rarely uses simplified 

dichotomization and rarely fuels conflict of “true people” versus elites (Krčál and Naxera, 2018). 

Even though some authors can identify signs of populism, support of Communist party mainly 

sources from a nostalgia towards the last totalitarian regime and clear-cut ideology (Kunštát, 2014). 

Typical representative of a party which is at the same time populist and anti-system, would be 

the SPD - Party of Freedom and Direct Democracy. It puts itself in the position of defender 

of “common people” against immigrants and Roma minority (cultural conflict) and also against 

economic “dictate of Brussels” (socio-economic conflict). Its coalition potential on the national level 

is low and the party is rather isolated (Charvátová et. al., 2021), (Stulík and Krčál, 2019), (Danics, 

2019). 

SPD has never participated (directly or indirectly) in any Czech government. It is also ideologically 

distant from other parties, currently the only party in the Chamber of deputies promoting 

abandonment of Czech membership in the EU. At the same time, SPD together with KSČM are only 

relevant Czech political parties, which are being regularly mentioned in the Report of extremism 

and prejudicial hatred conducted annually by the Ministry of Interior of the Czech Republic (MoI, 

2021). 

The three parties mentioned in Table 1 and analysed in further text are surely not the only populist 

and anti-system parties in Czech Republic, but most visible and relevant. In this regard we could also 

discuss the anti-systemness and populist character of other, less significant parties as “Volný blok”, 

“Blok proti islamizaci”, “Republikánská Strana Československa”, “Dělnická strana sociální 

spravedlnosti” and others. These political subjects however show only marginal support (election 

results near 1% or lower) and a large part of them do not run in elections regularly. 

Due to stated reasons, this study focuses predominantly on SPD, ANO and KSČM with emphasis  

on SPD, which is the only relevant political party associating both substantial features of anti-

systemness and populism. Official election results presented by Czech statistical office are later used 

to indicate its support. The data on inequality, which are used to explain the support, are described  

in the next chapter. 

V. Data on Income Distribution and Inequality 

Data on income distribution are drawn from several sources to collect information on all  

its components. The data on wages and salaries in the private and public sector comes from the ISPV 

(Average Earnings Information System) which is elaborated by the Trexima company for MoLSA 

(MoLSA, 2020). Data on social transfers comes from yearbooks of Czech Statistical Office (CZSO, 

2022a), which draws from MoLSA. Eventually, entrepreneurial, and other incomes are gained from 

the results of SILC presented by the CZSO (2022b). 

Final dataset represents per capita incomes by regions and by individual income sources between 

2013 and 2020. It was already used in a report published under the Research Institute of Labour 

and Social Affair (RILSA). Authors Červenka, Beran and Bílková (2022) used it to explore 
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the income distribution among Czech regions and changes after the start of COVID-19 pandemic. 

The mentioned report also includes a closer explanation of sources selection and data description. 

The mentioned report uses a methodological framework suggested by authors Silviera-Neto 

and Azzoni (2011). It measures the level of regional income inequality and decomposes the effect 

of different income sources. 

Obtained results provide us with findings essential for the research of the relationship between 

inequality and support for anti-system parties and even to explore its possible causal character. This 

is allowed by the exogenous and asymmetrical impact of the shock caused by the pandemic 

of COVID-19 and related restrictions. 

Based on analysis of given data we may conclude that in 2020, when the epidemic of COVID-19 

started, inequality experienced sudden change. After several years of stagnation, the Gini index 

of regional income inequality in contrast to initial intuition fell. This was caused mainly 

by nivelization of entrepreneurial incomes and incomes from wages and salaries in the public sector. 

On the other hand, the concentration of incomes from wages and salaries in the private sector 

increased and its contribution to the fall of the total Gini was negative. At the same time,  

these incomes accounted for nearly 70 % of total regional income inequality (Červenka, Beran and 

Bílková, 2022). 

Closer analysis of this particular source of income shows that not all regions were affected evenly 

by the crisis. It is noteworthy that two regions with the highest recorded decline (Liberec and Karlovy 

Vary regions) at the same time belonged to the three regions with lowest total incomes per capita. 

The third region (Usti region) was actually one of few experiencing a rise of average per capita 

incomes from wages. This makes the Usti region a surprising exemption from the observed 

development in the area of north-west Bohemia. 

Collected data and information promises a suitable base for testing and exploring the relationship 

between income inequality and support for anti-system and populist political parties. The asymmetric 

changes of income distribution after the start of COVID-19 pandemic offer an opportunity to employ 

the difference-in-difference approach to test the possible causal character of the relationship. Specific 

calculations and its results are the subject of the next chapter. 

VI. Relationship of Inequality and Support for Anti-System and Populist Parties 

In the third chapter, there was a research question stated: “Does inequality lead to higher support 

for political parties undermining stability of the political-economic system in the Czech Republic?”. 

In the following text it was specified what parties can embrace such characteristics, and how can we 

proceed with measuring inequality. 

Using expert literature it was shown that such a relationship can be reasonably expected and that 

it could be explained by the “relative deprivation theory”. On the other hand, no empirical proof has 

been provided yet. This chapter therefore firstly starts with basic descriptive statistics to empirically 

support the motivation for the research question, and later it moves to the difference-in-difference 

approach to explore the causality. 

To show how is income inequality related to the support of anti-system and populist parties, 

it is possible to picture Pearson correlations of election results and relative per capita wage incomes. 

In Figure 1 there are election results of the last two elections to the Chamber of Deputies of the Czech 

Republic (held in 2021 and in 2017).  

Support for the selected parties is measured as total votes received divided by total inhabitants in each 

region. Relative incomes are measured as regional per capita incomes from wages and salaries 
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in the private sector, divided by the average per capita incomes from wages and salaries in the private 

sector in the Czech Republic.1 

Figure 1 Relative per capita wages and support for anti-system / popuslist parties 

 
Source: own calculations 

In Figure 1 we may notice that the correlations show the same direction for all selected parties 

and for both elections. In general, regions with relatively higher level of per capita wages show lower 

support for anti-system and populist parties. On the other hand, regions with relatively lower wage 

incomes show higher support. 

The correlations pictured in Figure 1 are in line with expectations based on expert literature. Similar 

results (negative correlation of all selected parties in both elections) would hold, if we use values 

subtracted from Lorenz curve, values subtracted from wage concentration curve, or relative values 

of total per capita incomes. 

These results are promising; however, it is not a proof of the causal character of the explored 

relationship. It could be argued that there is another variable affecting both relative incomes 

and election results as education or other alternative variable. One possible way to investigate 

causality and avoid misinterpretation is a quasi-experimental approach of difference in differences 

method. 

Difference in differences (DD) seems to be appropriate in context of the COVID-19 pandemic 

and rapid changes in inequality described in chapter 3. During the pandemic different groups 

of people were affected unevenly (Bittner, 2020), (Vyhlídal, 2021) and similarly, the regions were 

affected unevenly (Červenka, Beran, Bílková, 2022). 

 
1 To simplify, „incomes from wages“, „wage incomes“ or “per capita wages” are in following text used to describe the 

incomes from wages and salaries in private sector (if not explicitly stated otherwise). 
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Difference-in-differences analysis requires detecting regions with parallel trends in inequality 

and other characteristics, suddenly violated by treatment (change of inequality due to the pandemic / 

anti-pandemic measures). Based on conclusions of chapter 3 we could expect the NUTS 2 Northwest, 

(consisting of Usti and Karlovy Vary regions) to be ideal candidates for this approach. 

Nevertheless, closer analysis shows that diverging trends between the two regions of the Northwest 

did not start with pandemic, but it started earlier, approximately in 2017. The level of relative 

per capita wages in Usti and Karlovy Vary regions were similar and even converging between 2014 

and 2017, while in the period of 2018-2020 differences were rapidly increasing. Such observation 

could be quite convenient for the DD analysis, but only if we detected a source of the trend reversal. 

Nevertheless, we may conclude that observed changes are not a sudden result of a pandemic crisis. 

As the geographic area of Northwest suggested by reviewed data and literature does not conform 

to the characteristics required by the DD analysis, all other NUTS 2 units consisting of two or more 

regions were investigated.  

In some NUTS 2 units, regions were following different trends before the pandemic (Central Moravia, 

Southwest) and other showed the same response to the crisis (Southeast). The most suitable case was 

observed in the Northeast, specifically between Liberec a Pardubice regions. 

Figure 2 Relative per capita wages in Northeast 

 
Source: own calculations 

In Figure 2 we may note similar trends in the area of Northeast. Both regions oscillate around 85% 

of national average per capita wages up to 2020, when the difference between them rapidly increases. 

As the pandemic started, relative per capita wages in Pardubice region increased to 89% of national 

average, meanwhile it fell to 81% in Liberec region.  

Described regions are geographically close. Both are part of the NUTS 2 unit, both are similarly 

distant from the capital and both share a border with Poland. Moreover, there are similarities 

in the structure of the population.  

The age structure in both regions is close to the national average. For example, in 2021 the average 

age was 42,7 years for Liberec and 42,8 for Pardubice region, while the national average was 42,8 

(CZSO, 2022c). At the same time, both regions share almost identical aging indexes. In the national 

comparison of aging indexes Pardubice was 9th and Liberec 10th among all Czech regions (CZSO 

2022c). 

There are also similarities in terms of educational structure. Both regions differ from the national 

structure, however, differ similarly. It is illustrated in Table 2.  
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Table 2 Educational structure in the Northeast 

Level of education 
Share in Czechia 

(%) 
Share in the Liberec 

region (%) 
Share in the Pardubice 

region (%) 

no education 0,64 0,77 0,62 

primary and less than primary 12,54 13,71 12,59 

lower secondary and secondary 30,99 34,13 34,99 

upper secondary 30,90 29,91 31,13 

post-secondary (non-tertiary) 1,57 1,37 1,73 

tertiary 17,58 13,21 13,81 

unknown 5,79 6,90 5,14 

Source: CZSO (2022c) 

In both analysed northeast regions, there is a higher portion of persons with secondary and lower 

secondary education and at the same time lower portion of persons with tertiary education 

(than on a national level). Between the selected regions there are however only minor differences. 

While the selected regions are similar in its geographical and demographical characteristics, 

they differ in structure of their economies. Major feature of the difference is higher focus 

of the Liberec region on tourism and related services. Pardubice region on the other hand is relatively 

more oriented on agriculture and industry. These differences are captured in Table 3. 

Table 3 Selected characteristics of local economies of the Northeast 
Sector Characteristics of local economy in 2019 Pardubice region Liberec region 

Tourism Quantity of Rooms 6 847 14 320 

Tourism Overnight stays 1 334 239 3 169 859 

Tourism Employment in tourism (%) 3,3 4,0 

Industry Average enterprises with 100+ employees 135 115 

Industry Sales per employee (CZK thousand) 5 614 3 635 

Agriculture Utilized agricultural area (hectares) 232 077 101 622 

Agriculture Total agricultural output (CZK million) 11 783 2 548 

 Total population 522 662 443 690 

 Total area (km2) 4 519 3 163 

Source: CZSO: Statistical yearbooks - Pardubice and Liberec regions, Interregional comparison (2020) 

Data stated in Table 3 support our conclusion that the local economy of Liberec region relatively 

specializes on tourism, meanwhile the economy of Pardubice region relies more on industry 

and agriculture. For example, number of overnight stays was in 2019 (a year before start of pandemic) 

almost 2,4 times higher in Liberec. On the other hand, industrial sales per employee are approximately 

1,5 times and total agricultural output 4,6 times higher in Pardubice region. At the same time, 

Pardubice had “only” 1,2 times higher population and 1,4 times larger area. 

At this point it should be highlighted, that different sector of economy absorbed the COVID-19 crisis 

and related anti-pandemic restrictions differently.  

Industry or agriculture might have been subject to regular mass testing, social-distancing regulations, 

or obligation to wear a respirator. Nevertheless, both sectors basically kept running. On the contrary, 

tourism and activity of some related services, were practically interrupted, as governments across 

the globe limited or temporarily banned traveling abroad. For a certain period, Czech government 

even forbid traveling across individual districts1 (Government of the Czech Republic, 2021). 

These economic differences between the selected regions explains the fact, that they followed 

different income distribution dynamics after the start of the COVID-19 pandemic. Based on these 

findings we consider the Liberec region to be a “treatment” observation, meanwhile Pardubice 

is “control” observation. This differentiation is essential for chosen methodological approach. 

 
1 This patricular maserument was accepted in March 2021. 
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When using the economic impact of pandemic on incomes and income distribution as explaining 

variable, we must make sure, that consequently observed changes of support for anti-system parties 

are not result of the health impact of the pandemic instead. 

As of the 8th of October (the first day of the elections to the Chamber of Deputies) the number 

of victims of the pandemic was 1 453 in Pardubice region and 1 287 in Liberec region. Rates 

of victims divided by inhabitants were nearly identical. It was the 6th lowest rate for Pardubice 

(0,28 %) and 8th lowest for Liberec (0,29 %), both close to the national average (0,29 %). 

For example, in Prague it was only 0,21 %, meanwhile in the region of Karlovy Vary it was 0,51 %. 

At this point it was proved that both regions are geographically and demographically similar, 

and at the same time similar in terms of the health consequences of the pandemic. The regions were 

(until the start of COVID-19 pandemic) also similar in terms of relative per capita wages 

and its trends.  

The key question is what the dynamic of the election results and support of anti-system and populist 

parties was. 

Figure 3 Election results in the regions of Northeast 

 
Source: CZSO (2021) 

Figure 3 shows support for identified anti-system and populist parties in the Czech Republic. 

Elections to the Chamber of Deputies of 2017 and 2021 are included (both regular terms). In general, 

received votes for these parties declined in the reviewed period.  

On a national level ANO received 1,50 million votes in 2017 and 1,46 million four years later. SPD 

recorded 538 thousand votes in 2017 and only 514 thousand in 2021. The most significant decline 

was experienced by KSCM, which received 393 thousand votes in 2017 but in the following elections 

it was “just” 194 thousand.  

Similar trends as on a national level are visible in the Pardubice and Liberec regions. On the other 

hand, there are some differences between them. The decline of support for ANO and KSCM was more 

dynamic in the Pardubice region. In the Liberec region, the decline of support for ANO and KSCM 

was less dynamic and for SPD, the support even increased. 

With the start of COVID-19 crisis we detect an increase of inequality of wage incomes, 

which accounted for more than 69 % of total regional income inequality in 2020 (as mentioned 

in chapter five). The Liberec region played in this context an important role. It experienced the highest 
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decline of total per capita wages (- 546 CZK monthly) and highest relative decline among Czech 

regions (from 7th place in 2019 to 11th place in 2020). 

Based on available information it seems that the Liberec region may suit the “relative deprivation 

theory”. By comparing the outcomes of the Liberec region with similar Pardubice region 

(which experienced opposite response to COVID-19 crisis), we may legitimately presume 

the possibility of causal relationship.  

The relationship of inequality and support of anti-system and populist parties can be explored 

by the difference-in-difference method as illustrated in tables 4 and 5. 

Table 4 Differences in inequality 
Liberec (Treatment) Relative wages (%) Value on conc. curve 

(points) 
Relative (total) incomes 

(%) 
Value on Lorenz curve 

(points) 

2016 85,06 50,07 87,89 51,54 

2020 81,06 16,96 86,09 18,55 

Differences -4,00 -33,11 -1,80 -32,99 

     
Pardubice (Control) Relative wages (%) Value on conc. curve 

(points) 
Relative (total) incomes 

(%) 
Value on Lorenz curve 

(points) 

2016 85,66 24,13 86,31 25,20 

2020 88,53 23,77 86,83 25,10 

Differences 2,87 -0,36 0,52 -0,10 

     
Differences  
in differences -6,88 -32,76 -2,32 -32,89 

Source: own calculations 

Between 2016 and 2020 (relevant years before the analysed elections) the Liberec region declined 

in all measured aspects of incomes and inequality against the Pardubice region. Level of relative 

per capita income fell by 2,32 % and relative per capita wages fell by 6,88 %. The value of the Liberec 

region on the Lorenz curve against value of the Pardubice region decreased by almost 33 points. 

Similarly, the value on the wage concentration curve fell by nearly 33 points. Without any doubt, 

the Liberec region started to lag behind and directed towards the lower parts of the regional income 

distribution spectrum. Following changes of support for anti-system parties are illustrated in next 

Table. 

Table 5 Differences in anti-system / populist parties support 
Liberec 
(Treatment) 

 
 ANO (%) SPD (%) KSCM (%) 

2017  17,40 6,39 3,91 

2021  16,85 6,90 1,89 

Differences  -0,55 0,51 -2,02 

     

Pardubice 
(Control) 

 ANO (%) SPD (%) KSCM (%) 

2017  18,83 6,20 4,73 

2021  17,67 6,17 2,51 

Differences  -1,16 -0,03 -2,22 

     

Differences 
in differences 

 0,61 0,55 0,20 

Source: own calculations 

The Liberec region experienced a relative increase of support for all selected parties. Relatively  

to the Pardubice region, the support for ANO (major representative of populist parties) increased  

by 0,61 % of received votes to the adult population. Support for the SDP (a major representative  

of anti-system populist) increased by 0,55 % and support for communists (representative  

of ideologically anti-system parties) by 0,20 %. Similar results remain also if votes are divided  

by total population, or by total legal votes.  
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Presented results suggest that there could be a causal relationship between the inequality and support 

for anti-system and populist parties. To clearly prove the existence of such a relationship 

an econometric analysis would be necessary. This analysis is however dependent on disposal 

of a wider dataset. Main obstacle in gaining such data is the inconsistency of Czech political sphere, 

and the reviewed level of territorial units. 

Political parties in Czech Republic frequently arise and perish. There are not many political parties, 

which run in elections regularly and even if there is such a party, it is possible that it changes its focus 

and political agenda between two election terms (as ANO between election in 2013 and 2017). 

It is therefore difficult to identify anti-system and populist parties, which could be observed 

in a longer period. This obstacle could be overcome for example by expert interviews 

with politologists, analysing anti-systemness and populism, individually for all parties participating 

in the election since a selected time point. 

Another limitation is the fact that there are only two observations in the form of the two selected 

regions. To gain a wider treatment group and wider control group of several territorial units, it might 

be useful to move from level of regions to level of districts. Such data exist, however, are not publicly 

available. The described limitations were not resolved in this study but remain an incentive for future 

research. 

VII. Conclusion 

This study aimed at the question: “Does inequality lead to higher support for political parties 

undermining stability of the political-economic system in the Czech Republic?”. In answering, it used 

principles of the difference-in-difference approach in the context of COVID-19 pandemic. 

In the first part there was described the phenomenon of inequality generally and theoretically. Czech 

specifics were highlighted, such as relatively high gender pay gap, or wealth and regional inequality. 

Following text identified potential consequences of inequality justifying the formulation 

of the research question. 

Next parts of the study identified relevant political subjects and presented data on inequality. Based 

on expert literature, three political parties were included: ANO (major representative of populism), 

Communist party (major representative of ideological anti-systemness) and SPD (major 

representative anti-system populism). Dataset on inequality was compiled from several sources 

as ISPV (Average Earnings Information System), MoLSA and CZSO and it was already used 

in a report of RILSA before. 

Eventually, two similar regions were included into the DD analysis: Liberec and Pardubice. 

Both followed similar trends before the crisis, which stopped with anti-pandemic measurements 

affecting mostly services and tourism (concentrated in the Liberec region). Consequent fall 

of the Liberec region in the income spectrum was documented by per capita incomes, per capita 

wages and by subtracting relevant values from Lorenz curve and wage concentration curve.  

This change was followed by relatively higher support for all selected parties in Liberec region against 

Pardubice region. Support for Communist party increased by 0,20 %, for SPD by 0,55 % and for ANO 

by 0,61% (measured as votes received relatively to adult population). 

It would be rushed to conclude that presented analysis proved the existence of causal relationship. 

Results of this study are in accordance with introduced literature and suggest that such a relationship 

could be real. 

Lack of a wider dataset prevented econometric analysis. More convenient data could be gained 

from particularized analysis of Czech political parties and by employing data from districts instead 

of regional data. This offers an opportunity for future research. 
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COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY AND ITS STRUCTURAL ASPECTS  

Elena Fifeková1, Edita Nemcová2, Eduard Nežinský3 

Abstract 

Sustainability of economic development is increasingly dependent on a country's ability to achieve 

a high level of competitiveness. The paper focuses on the investigation of structural aspects 

of competitiveness, examining the interrelationship of the achieved level of competitiveness 

of the economy and the nature of competitive advantages alongside. Using the DEA method, 

we evaluate the level of efficiency in the transformation of the country's competitiveness parameters 

into its economic performance. The structural aspect of competitiveness is substantiated 

in the commodity-structural comparison of the nature of competitiveness, evaluated by the method 

of revealed elasticity and factor intensity of export. The analysis is aimed at small open economies. 

The results did not confirm a clear-cut link between the level of competitiveness of the economy 

and its qualitative characteristics. 

Keywords 

Competitiveness, Revealed Elasticity, Factor Intensity 

I. Úvod 

Hospodársky vývoj v európskom, ale aj v globálnom priestore je v ostatnom období poznačený 

vysokou nestabilitou, ktorá je ovplyvnená pandemickým vývojom, mnohými ponukovými šokmi, 

silnejúcimi inflačnými tlakmi, energetickou krízou a nestabilnou geopolitickou situáciou. Hrozba 

preklopenia hospodárskeho spomalenia do recesie sa stáva stále aktuálnejšou. Uvedená situácia 

si vyžaduje zhodnotiť pripravenosť ekonomík na turbulentný vývoj, identifikovať úzke miesta 

rozvoja a hľadať optimálne možnosti riešenia. Dlhodobo je za rozhodujúci predpoklad úspešného 

zvládania rozvojových problémov, rastu ekonomickej výkonnosti a blahobytu považované 

zvyšovanie konkurenčnej schopnosti ekonomiky.  

Koncept konkurencieschopnosti ekonomiky za začal dostávať do pozornosti už koncom 70. rokov 

minulého storočia. Bol spájaný s dosahovaním ekonomického rastu a zlepšenia pozície krajiny 

vo svetovom hospodárstve. Konkurencieschopnosť ekonomiky začala byť vnímaná a skúmaná ako 

základný akcelerátor prosperity ekonomiky (Porter, 1990). Vymedzovala sa ako schopnosť krajiny 

udržať a zvýšiť podiel krajiny na globálnom trhu a zároveň dosahovať medzinárodné štandardy 

efektívnosti, úspešne a efektívne využívať prírodne zdroje, zabezpečovať vývoz kvalitných 

produktov a zvyšovať životnú úroveň obyvateľov krajiny (Velloso, 1991). Konkurenčná schopnosť 

sa stále viac spájala so schopnosťou krajiny dosiahnuť hlavné ciele hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja ekonomiky, ktoré zvýšia úroveň príjmov a zamestnanosti. Je vnímaná ako parameter 

udržateľného rozvoja zabezpečujúci ekonomický rast, sociálnu inklúziu a environmentálnu 

zodpovednosť (napr. Aiginger et al., 2013). Spája sa s rastom prosperity krajiny, pričom 

za konkurenčne schopné ekonomiky sú považované tie, ktorá budú schopné rásť udržateľnejšie 

a inkluzívnejšie a prinesú prospech a blahobyt pre všetkých občanov krajiny (WEF, 2016, Aghion, 

P. et al, 2021). Konečným testom toho, či sú krajina alebo región konkurencieschopné, sa stal 
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dosiahnutý ekonomický blahobyt a vyhliadky, ktoré má krajina na ďalšie zvyšovanie tohto potenciálu 

(EIB, 2016).  

Zjednodušene možno povedať, že 90. roky urobili z konkurencieschopnosti ekonomiky významnú 

tému, ktorej sa venovalo mnoho autorov (napr. Porter, Krugman, Fagerberg, Aiginger a mnohí ďalší), 

ale aj medzinárodných inštitúcií (OECD, Svetové ekonomické fórum, Medzinárodný inštitút 

pre výskum manažmentu, Európska komisia a ďalšie). Začali sa zverejňovať štúdie, ktoré 

umožňovali hodnotiť pozíciu krajiny v medzinárodnej konkurenčnej schopnosti.  

Tieto aspekty sú zapracované aj do hodnotenia konkurencieschopnosti, ktoré vykonáva Svetové 

ekonomické fórum a Medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu (IMD). Svetové ekonomické 

fórum v súčasnom období v súvislosti s globálnou pandémiou, spomaľovaním ekonomického 

rastu, zhoršujúcimi sa klimatickými, environmentálnymi, geopolitickými, sociálnymi podmienkami 

a realizáciou digitálnej transformácie identifikuje základné hnacie sily rastu, produktivity, sociálnej 

a environmentálnej udržateľnosti, ktoré zabezpečia dlhodobú konkurenčnú schopnosť a prosperitu 

krajín. Zadefinované sú priority obnovy a oživenia, ktoré majú prepojiť produktivitu, ľudí a planétu. 

Globálnymi rizikami sa v správe rozumie možnosť výskytu udalosti, ktorá negatívne ovplyvní vývoj 

viacerých krajín alebo viacerých sektorov ekonomiky v období nasledujúcich 10 rokov (WEF, 2022). 

Konzistentne dlhodobo sleduje konkurenčnú schopnosť ekonomiky IMD, ktorý od konca 80. rokov 

hodnotí tvorbu podmienok pre rast konkurenčnej schopnosti, ekonomickej úrovne a blahobytu 

obyvateľov v 63 krajinách sveta. IMD zostavuje index svetovej konkurencieschopnosti (WCI – 

World Competitiveness Index, v rámci ktorého prostredníctvom 333 indikátorov hodnotí kvalitu 

domáceho prostredia v jednotlivých ekonomikách, schopnosť makroekonomického 

a podnikateľského prostredia podporovať domácu a medzinárodnú konkurenčnú pozíciu. 

Základnými hodnotenými oblasťami hodnotenia sú výkonnosť ekonomiky (ekonomická výkonnosť 

krajiny, medzinárodný obchod, zahraničné investície, zamestnanosť), hospodárnosť vlády (verejné 

financie, daňová politika, inštitucionálny rámec, legislatíva na podporu podnikania, spoločenský 

systém), efektívnosť podnikového sektora (produktivita a efektívnosť, trh práce, financie, 

manažérske postupy, hodnotové postoje), infraštruktúra (základná, technologická, vedecká 

infraštruktúra, zdravie, životné prostredie a vzdelanie).  

Tak prístup WEF, ako aj prístup IMD vo svojej podstate hodnotí jednu stránku konkurenčnej 

schopnosti, a to atraktivitu krajiny pre investorov (domácich aj zahraničných) z pozície tvorby 

predpokladov pre makroekonomickú stabilitu a kvalitné podnikateľské prostredie. Druhou nemenej 

dôležitou stránkou konkurenčnej schopnosti krajiny je jej schopnosť presadiť sa kvalitou produktov, 

prípadne ich cenou na trhu. Hodnotí sa charakter konkurenčnej schopnosti exportnej produkcie 

(Aiginger, K. et al., 1996, 1998), prípadne jej faktorová náročnosť (Havik, K - Mc Morrow, K., 2006, 

EC, 2009).  

II. Metodológia a údaje 

Predmetom skúmania sú malé otvorené ekonomiky EÚ, pričom porovnávame vybrané 

konkurencieschopné krajiny (Dánsko, Fínsko, Rakúsko) s konvergujúcim krajinami EÚ, ktoré prešli 

procesom transformácie (Česko, Estónsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko). 

Základným zámerom je preskúmať, do akej miery dosiahnutá kvalitatívna úroveň jednotlivých 

pilierov konkurenčnej schopnosti podporila ekonomický blahobyt meraný dosiahnutou úrovňou 

ekonomickej výkonnosti. Vstupnými údajmi boli dáta za jednotlivé oblasti konkurenčnej schopnosti, 

ktoré poskytuje IMD, a hrubý domáci produkt na obyvateľa z databázy WEO.  

Multidimenzionálne hodnotenie konkurenčnej schopnosti je realizované operacionalizáciou 

koncepcie efektívnosti transformačného procesu s ekonomickou výkonnosťou ako výstupom 

a konkurencieschopnosťou ako viacrozmerným vstupom – vzhľadom k tomu boli údaje 

o konkurencieschopnosti normalizované spôsobom xnorm = (xmax – x)/ (xmax – xmin), ktorý vyšším 

hodnotám priradí nižšie normalizované skóre (menšiu hodnotu vstupu, ktorá je lepšie hodnotená 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 68 

produkčným modelom). Koncepčne by mali byť krajiny s vyšším HDP na obyvateľa pri fixnej úrovni 

konkurencieschopnosti hodnotené lepším skóre. Pri analýze bol uplatnený konkrétny variant modelu 

analýzy obalov dát (DEA) založený na odchýlkových premenných podľa Tone (2001):  
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kde X a Y označujú matice vstupných a výstupných údajov, x0 a y0 sú vstupy a výstupy hodnotenej 

krajiny.  

Cieľová funkcia ρ predstavuje skóre efektívnosti, zatiaľ čo λ pôsobí ako intenzitné premenné 

generujúce hranicu produkčných možností. Odchýlkové premenné, tzv. slacky s+ and s–, predstavujú 

odchýlky od hranice best practice. Vzhľadom na použité normalizované dáta predpokladáme 

konštantné výnosy z rozsahu.  

Skóre efektívnosti reflektuje množstvo výstupu vzhľadom na množstvo použitých vstupov. V našom 

navrhovanom modeli by krajiny (hodnotené subjekty) s vyšším skóre dosiahli vyššiu úroveň HDP 

na obyvateľa vzhľadom na úroveň ich konkurencieschopnosti.  

V príspevku je uvádzané hodnotenie efektívnosti transformácie jednotlivých oblastí konkurenčnej 

schopnosti do ekonomickej výkonnosti iba európskych krajín, pričom tieto krajiny sú posudzované 

v kontexte všetkých krajín, ktorých konkurenčnú schopnosť skúma IMD. 

Komplexnosť hodnotenia konkurenčnej schopnosti na úrovni krajiny rámcuje vo svojej podstate 

všetky aspekty jej ekonomického rozvoja. Dôležitou oblasťou je charakter exportu krajiny 

a jeho konkurenčná schopnosť. 

Na zistenie charakteru konkurenčnej schopnosti exportu je použitá metóda segmentácie trhu (odkrytej 

elasticity, Revealed Elasticity, REVELAST), ktorá umožňuje zistiť, či konkurenčná schopnosť danej 

komodity je dosahovaná vďaka jej technologickej kvalite alebo vďaka nízkym cenám, prípadne 

komodita stráca svoju konkurenčnú schopnosť. Základom hodnotenia sú jednotkové hodnoty 

produktu, ktorý je predmetom zahranično-obchodnej výmeny. Ak by bol produkt homogénny, potom 

krajiny s nižšími nákladmi by mali byť čistými vývozcami a krajiny s vyššími jednotkovými 

nákladmi by mali byť čistými dovozcami. Avšak ak je krajina čistým vývozcom aj v prípade, že má 

vyššie jednotkové hodnoty exportných komodít, potom exportné komodity dosahujú vyššiu kvalitu 

ako porovnateľné konkurenčné produkty.  

Princíp zvolenej metódy vychádza zo vzájomného porovnávania vzťahov medzi objemom exportu 

a importu a jednotkových hodnôt dovozu a vývozu, čo umožňuje zaradenie jednotlivých produktov 

medzi produkty schopné konkurovať buď cenou, alebo kvalitou. Je založená na predpoklade, že vzťah 

objemu exportu k objemu importu je nepriamo úmerný pomeru jednotkových hodnôt exportu 

a importu (Aiginger, K. et al., 1996, Aiginger, 1998, Outrata, R., 2012),  

V prípade cenovo konkurenčných výrobkov ide o výrobky s nižšími jednotkovými hodnotami vývozu 

ako dovozu pri súčasne vyššom objeme vývozu ako dovozu.  

𝑈𝑉𝑥𝑖 < 𝑈𝑉𝑚𝑖 ∶  𝑄𝑥𝑖 > 𝑄𝑚𝑖 (4) 
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Schopnosť konkurencie kvalitou predpokladá vyvážať viac ako dovážať aj pri vyšších vývozných 

než dovozných cenách (ide o cenovo neelastické komodity). To signalizuje kvalitatívny náskok 

exportných komodít. Kvalitatívne konkurenčné krajiny sú vysokými nákladmi dobre pripravené 

na konkurenciu a aj s vysokými jednotkovými hodnotami vývozu sú schopné zabezpečovať jeho 

vysoký objem. 

𝑈𝑉𝑥𝑖 > 𝑈𝑉𝑚𝑖 ∶  𝑄𝑥𝑖 > 𝑄𝑚𝑖 (5) 

Kvalitatívna aj cenová konkurenčná schopnosť zabezpečujú aktívnu obchodnú bilanciu. 

Deficit konkurenčnej schopnosti poukazuje na skutočnosť, že vývoz danej komodity nie je schopný 

pokrývať dovoz ani pri vyšších jednotkových nákladoch vývozu.  

𝑈𝑉𝑥𝑖 > 𝑈𝑉𝑚𝑖 ∶  𝑄𝑥𝑖 < 𝑄𝑚𝑖 (6) 

V prípade, že nenastáva pokrytie dovozu vývozom a jednotkové hodnoty vývozu sú nižšie 

jako jednotkové hodnoty dovozu, dané odvetvie (komodita) sa nachádza v pásme štruktúrnych 

problémov. 

𝑈𝑉𝑥𝑖 < 𝑈𝑉𝑚𝑖 ∶  𝑄𝑥𝑖 < 𝑄𝑚𝑖 (7) 

kde:   𝑈𝑉𝑥𝑖 , 𝑈𝑉𝑚𝑖  – jednotkové hodnoty exportu/importu i-tej komodity 𝑄𝑥𝑖 , 𝑄𝑚𝑖  –  objem exportu/importu i-tej komodity 

Faktorová náročnosť je hodnotená ako podiel tovarov náročných na daný faktor (suroviny a materiál, 

prácu, kapitál, vedu a výskum, pričom komodity náročné na vedu a výskum sú podrobnejšie členené 

podľa obťažnosti ich imitovania na ľahko a ťažko imitovateľné) na celkovom exporte danej krajiny 

(na základe klasifikácie Havik, K - Mc Morrow, K., 2008). Na hodnotenie faktorovej náročnosti 

a charakteru konkurenčných výhod sme použili údaje za tovarovú štruktúru podľa tried štandardnej 

klasifikácie medzinárodného obchodu (SITC) z databázy Eurostatu.  

III. Výsledky 

Rozhodujúcou oblasťou zvyšovania ekonomickej úrovne krajiny je jej konkurenčná schopnosť, 

ktorá ako parameter výkonnosti ekonomiky odráža tak jej stabilizačnú, ako aj rastovú dimenziu. 

Je vyjadrením úrovne ponukovo-kvalitatívnych charakteristík ekonomiky a úspešnosti štruktúrno-

adaptačných procesov, efektívneho zapájania sa do medzinárodnej deľby práce.  

Prepojenosť výkonnosti ekonomiky so zdrojmi a charakterom konkurenčných výhod 

je nespochybniteľná a stále väčšia. Krajiny s vyššou úrovňou konkurenčnej schopnosti spravidla 

dosahujú vyššiu ekonomickú úroveň a naopak, tzn. že tak ako konkurenčná schopnosť ekonomiky 

pozitívne vplýva na jej výkonnosť, tak aj dosiahnutá výkonnosť ekonomiky rámcuje podmienky 

pre rast konkurenčnej výkonnosti (napr. vysoká ekonomická výkonnosť krajín vytvára priestor 

pre podporu formovania poznatkovo náročných faktorov, čo sa premieta do rastu konkurenčnej 

schopnosti).  

Efektívnosť transformácie konkurenčnej schopnosti krajiny do jej ekonomickej výkonnosti závisí 

na kvalite jednotlivých faktorov, ktoré vstupujú do konštrukcie indexu svetovej konkurenčnej 

schopnosti. Na obrázku 1 vidieť vzájomnú prepojenosť medzi úrovňou konkurenčnej schopnosti 

a ekonomického rozvoja; krajiny s vyššou úrovňou konkurenčnej schopnosti spravidla dosahujú 

vyššiu ekonomickú výkonnosť.  

V súčasnom období najkonkurencieschopnejšou krajinou je Dánsko, ktoré sa nachádza na hranici 

efektívnosti, čo znamená, že pri danej úrovni jednotlivých parametrov konkurenčnej schopnosti 

dosahuje najvyššiu možnú ekonomickú výkonnosť (obrázok 1). Úroveň konkurenčnej schopnosti 

Dánska je zabezpečovaná vysokou kvalitou všetkých jej parametrov. Z európskych krajín hranicu 

efektívnosti dosahuje ešte Švajčiarsko a Luxembursko. Fínsko a Rakúsko sú od hranice efektívnosti 

vzdialené, predovšetkým kvôli nižšej úrovni faktorov, ktoré sú v hodnotení konkurenčnej schopnosti 

zahrnuté do parametra ekonomická výkonnosť v prípade Fínska. V prípade Rakúska je vzdialenosť 
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od hranice efektívnosti ovplyvnená hlavne nižšou úrovňou kvality vlády, ale taktiež aj parametrom 

ekonomickej výkonnosti.  

Obrázok 1 Efektívnosť transformácie parametrov konkurenčnej schopnosti do ekonomickej výkonnosti 

európskych krajín 

 
Zdroj: IMD (2020), vlastný výpočet. 

Z konvergujúcich ekonomík dosahujú najlepšiu úroveň efektívnosti transformácie Estónsko a Česko, 

ktorých potenciál na zvýšenie efektívnosti je najvyšší najmä v skvalitnení segmentov tvoriacich 

parameter infraštruktúry. V prípade Slovinska je jeho súčasná neefektívnosť transformácie 

ovplyvnená predovšetkým kvalitou podnikateľského prostredia a do značnej miery aj efektívnosťou 

vlády. Slovensko je krajinou s najvyšším potenciálom na zlepšenie efektívnosti transformácie 

jednotlivých parametrov konkurenčnej schopnosti do ekonomickej výkonnosti. Hoci sa úroveň 

jednotlivých parametrov konkurenčnej schopnosti Slovenska pohybuje pod priemerom krajín EÚ, 

najvýraznejšie zaostávanie vykazuje efektívnosť vlády a kvalita podnikateľského prostredia. Nízka 

konkurenčná schopnosť krajiny je spôsobená dlhodobým podcenením podpory vedy, výskumu 

a vzdelávania, slabou vymožiteľnosťou vlastníckych práv, neefektívnym fungovaním verejného 

sektora, nízkou dôverou vo verejné inštitúcie. Achillovou pätou v oblasti konkurenčnej schopnosti 

ekonomiky je najmä efektívnosť podnikateľského sektora, kde pretrvávajú vysoké regulačné bariéry 

pre podnikateľov, nízka mobilita pracovnej sily, v dôsledku čoho dochádza k úniku kapitálu 

a pracovnej sily do zahraničia. Ak chce Slovensko zvýšiť potenciál svojej konkurenčnej schopnosti, 

musí skvalitniť všetky jej oblasti.  

Pokiaľ ide o konkurenčnú schopnosť exportných komodít, tak hodnotenie pomocou segmentácie trhu 

poukazuje na značné odlišnosti medzi krajinami, ktoré vykazujú vysokú konkurenčnú schopnosť 

ekonomiky, a krajinami, ktoré v tvorbe podmienok pre rast konkurenčnej schopnosti ekonomiky 

zaostávajú. Hoci vo všetkých sledovaných krajinách došlo v priebehu rokov 2000 až 2010 

k výraznému zvýšeniu podielu kvalitatívne náročného exportu na celkovom exporte a takmer 

vo všetkých krajinách k jeho poklesu medzi rokmi 2010 až 2020, schopnosť udržať kvalitatívnu 

úroveň exportu v ostatnom desaťročí je diferencovaná. 

Ak sa pozrieme na Dánsko ako vedúcu krajinu v rebríčku svetovej konkurenčnej schopnosti, 

realizovanej IMD, tak jednoznačne vidieť, že podpora jednotlivých segmentov konkurenčnej 

schopnosti sa v plnom rozsahu odráža aj v podiele kvalitatívne konkurenčne založených segmentov 

na celkovom exporte krajiny (obrázok 2). Dánsko dokázalo počas celého sledovaného obdobia 
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zvyšovať kvalitatívnu konkurenčnú schopnosť svojho exportu; jej podiel na celkovom exporte 

dosahuje takmer 58 % predovšetkým vďaka vývozu medicínskych a farmaceutických produktov, 

ktoré predstavujú pätinu exportu Dánska. Podiel kvalitatívne konkurenčných segmentov na celkovom 

vývoze zvyšuje taktiež vývoz strojov a zariadení (rámcovo o 15 %). V období ostatných 10 rokov 

sa znížil podiel exportu, ktorý dosahuje svoju konkurenčnú schopnosť vďaka nízkym cenám o viac 

ako 14. p. b. Pozitívnou skutočnosťou v štruktúre exportu Dánska je, že v súčasnom období majú 

komodity, ktoré sa nachádzajú v pásme štruktúrnych problémov, iba veľmi nízky podiel.  

Obrázok 2 Komoditná segmentácia (podiel tovarovej skupiny na celkovom exporte v %) 

 
Poznámka: KKS – kvalitatívna konkurenčná schopnosť, CKS – cenová konkurenčná schopnosť  

DKS – deficit konkurenčnej schopnosti, ŠP – štruktúrne problémy. 

Zdroj: Eurostat, International trade, vlastný výpočet. 

Pokiaľ ide o Fínsko, ako vysoko konkurenčne disponovanú krajinu, tak podiel exportu schopného 

konkurovať kvalitou má v celom sledovanom období pomerne stabilné hodnoty dosahujúce zruba 

45 %, pričom v ostatnom desaťročí došlo k jeho miernemu poklesu v štruktúre exportu (na súčasných 

43 %). Kvalitatívne náročný export z Fínska je založený na vysokom podiele produktov zo železa, 

ocele a neželezných kovov (viac ako 11 % celkového vývozu), špecializovaných strojov, vedeckých 

a kontrolných prístrojov a zariadení (viac ako 12 %). Dôležitým vývozným artiklom Fínska sú 

v súčasnom období produkty papierenského priemyslu vrátane celulózy, ktoré viac ako 11% podiel 

na vývoze dosahujú vďaka svojej cenovej konkurenčnej schopnosti. V rámci segmentácie trhu 

vo Fínsku výrazne poklesol podiel segmentov schopných konkurovať cenou (o 6,6 p. b. v ostatnom 

desaťročí a v celom sledovanom období o takmer 15 p. b.) a vzrástol podiel segmentov 

nachádzajúcich sa v pásme deficitu konkurenčnej schopnosti (o 11,6 p. b.).  

V Rakúsku, podobne ako vo Fínsku, došlo k poklesu kvalitatívne založeného exportu z úrovne 51 % 

na súčasných 46,8 %. Rakúsko má pomerne diverzifikovanú štruktúru exportu, kvalitatívne 

konkurenčne schopný vývoz je rozložený do viacerých tovarových skupín, pričom najvyšší podiel 

majú medicínske a farmaceutické výrobky. V štruktúre kvalitatívne založeného exportu majú vysoký 

podiel aj všeobecné a špecializované stroje a zariadenia, energetické stroje a zariadenia, železo a oceľ 

a výrobky z kovov. Vďaka exportu výrobkov elektrotechnického strojárstva a cestných zariadení 

vzrástol v štruktúre exportu podiel komodít, ktoré sa nachádzajú v pásme deficitu konkurenčnej 

schopnosti na súčasných 40 % celkového exportu z Rakúska. Segment produktov zaradených 

do pásma štruktúrnych problémov mierne prevyšuje 8 %. 

Export Estónska je z pohľadu ostatných konvergujúcich ekonomík oveľa menej koncentrovaný 

iba na niektoré tovarové štruktúry. Najvýraznejší podiel na celkovom exporte majú ropné produkty 
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(9,4 %), ktoré však vykazujú deficit konkurenčnej schopnosti (rovnako ako export cestných zariadení 

s podielom na celkovom exporte 5,6 %). Druhým najdôležitejším vývozným artiklom Estónska sú 

kvalitatívne konkurencie schopné telekomunikačné zariadenia a zvukové aparatúry (takmer 9 %). 

Podiel exportu, ktorý je založený na kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti, sa od roku 2000 znížil 

o viac ako polovicu, z úrovne 44 % na súčasných 21 % a o viac ako 14 p. b. vzrástol segment deficitu 

konkurenčnej schopnosti; podiel exportu, ktorý vykazuje štruktúrne problémy, je od roku 2000 

pomerne stabilný a pohybuje sa zhruba na úrovni 30 %. 

K poklesu segmentu schopného konkurovať kvalitou došlo po roku 2010 aj v Česku. Kým v roku 

2010 dosahoval podiel kvalitatívne založeného exportu na celkovom vývoze Česka viac ako 51 %, 

v súčasnom období je úroveň daného podielu iba 45,5 %. Kvalitatívne založený export je ťahaný 

predovšetkým exportnom cestných vozidiel, ktorých vývoz za na celkovom exporte sa podieľa 

takmer jednou pätinou. Kvalitatívnu konkurenčnú schopnosť exportu Česka zvyšuje taktiež export 

elektrotechnického strojárstva (takmer 10 % celkového exportu) a vývoz všeobecných strojov 

a zariadení (6,8 %). V skupine cenovo konkurencie schopného exportu dominujú telekomunikačné 

zariadenia a zvukové aparatúry (podiel na celkovom exporte dosahuje viac ako 8,5%). V ostatnom 

desaťročí sa takmer o 7 p. b. znížil podiel exportu, ktorý vykazuje deficit konkurenčnej schopnosti, 

avšak o viac ako 8 p. b. sa zvýšil export, nachádzajúci sa v štruktúrnych problémoch (18 % celkového 

vývozu).  

V rámci sledovaných krajín došlo k najvýraznejšiemu nárastu segmentu schopného konkurovať 

kvalitou v Maďarsku. Jeho podiel na celkovom vývoze z Maďarska sa zvýšil z úrovne 9,9 % 

na súčasných 48,4 %, predovšetkým vďaka vysokému podielu vývozu tovarovej skupiny cestných 

zariadení a elektrotechnického strojárstva. Úzkym miestom maďarského exportu je vysoký podiel 

exportných komodít, ktoré sa nachádzajú v pásme štruktúrnych problém. Uvedené komodity tvoria 

37 % celkového vývozu.  

Slovinsko je krajinou, ktorá má v súčasnom období v rámci sledovaných ekonomík najnižší podiel 

exportu založeného na kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti. Jeho podiel sa pohybuje na úrovni 

16,5 %. Takmer 63 % vývozu zo Slovinska sa nachádza v pásme cenovo konkurencieschopných 

segmentov. Rozhodujúcim cenovo konkurencieschopným exportným artiklom Slovinska sú 

medicínske a farmaceutické výroby (18 % vývozu) a cestné zariadenia (viac ako 16 % vývozu). 

Cenovo konkurencieschopný je taktiež vývoz elektrotechnického strojárstva a všeobecných strojov 

a zariadené. Napriek výraznému poklesu (o takmer 27 p. b.) má Slovinsko stále vysoký podiel 

segmentov zaradených do pásma štruktúrnych problémov.  

V rámci sledovaných krajín najmenej štruktúrne diverzifikovaný export má Slovensko. Viac ako 

tretina vývozu je tvorená cestnými zariadeniami, ktoré vo vysokej miere pokrývajú podiel 

kvalitatívne založeného exportu na celkovom exporte. Pozitívnou skutočnosťou je, že podiel tovarov 

konkurujúcich svojou kvalitou sa na Slovensku v ostatnom desaťročí sa zvýšil Cenovú konkurenčnú 

schopnosť ovplyvňuje vývoz telekomunikačných a zvukových aparatúr a produktov všeobecného 

strojárstva. Varovným signálom exportu Slovenska je, že v štruktúre exportu majú pomerne silné 

zastúpenie produkty, ktoré sa nachádzajú v pásme deficitu konkurencie a štruktúrnych problémov. 

Taktiež koncentrácia exportu zo SR na automobilový priemysel vytvára značné riziká udržateľnosti 

jeho úrovne v budúcnosti. Odvetvie je zraniteľné materiálovou náročnosťou, krízou na globálnych 

trhoch, prejavujúcou sa hlavne nedostatkom čipov, plechov, skla a plastového granulátu, ktorého cena 

sa zvyšuje.  

Ďalším prístupom, ktorý umožňuje preskúmať štruktúrne aspekty exportu, je zhodnotenie jeho 

faktorovej náročnosti. Faktorová náročnosť exportu poskytuje obraz o tom, do akej miery je export 

náročný na suroviny a materiály, prácu, kapitál a výskum. Sledované krajiny v výnimkou Estónska, 

Fínska a Maďarska si dokázali v štruktúre exportu udržať relatívne stabilný podiel komodít 

náročných na výskum (obrázok 3), a to hlavne v segmente ťažko imitovateľných produktov, ktoré sú 

cyklicky málo zraniteľné. Vo Fínsku a Maďarsku došlo k miernemu zvýšeniu uvedeného podielu. 

Najvýraznejšie sa podiel komodít náročných na ťažko imitovateľný výskum zvýšil v Estónsku (o viac 
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ako 11 p. b.), pričom uvedené zvýšenie bolo do značnej miery kompenzované znížením podielu 

výskumne ľahko imitovateľných produktov na celkovom exporte.  

Obrázok 3 Faktorová náročnosť exportu (podiel na celkovom exporte v %) 

 
Poznámka: VVLI – komodity náročné na výskum a vývoj, ktoré sú ľahko imitovateľní, VVTI - komodity náročné 

na výskum a vývoj, ktoré sú ťažko imitovateľné. 

Zdroj: Eurostat, International Trade, vlastný výpočet. 

Pohľad na faktorovú náročnosť exportu sledovaných krajín odkrýva určité riziká, ktoré v súčasnej 

dobe prináša prudký rast surovinových, materiálových a energetických vstupov. Osobitne sa to týka 

krajín, v ktorých dominuje vývoz produktov náročných na suroviny, materiál, prípadne aj na kapitál. 

Z tohto pohľadu vidieť pozitívnu zmenu v štruktúre exportu Dánska a Slovenska, kde došlo 

k zníženiu podielu produktov náročných na suroviny a materiál. Je však potrebné upozorniť, že ide 

o zmenu štruktúry exportu a nie o pokles jednotkovej náročnosti exportovanej produkcie. 

V ostatných krajinách sa podiel materiálovo náročného exportu zvýšil. 

Z hľadiska faktorovej náročnosti exportu si ešte zasluhuje pozornosť vysoký podiel kapitálovo 

náročného exportu zo Slovenska, ktorý sa v súčasnom období pohybuje na úrovni 43 % celkového 

exportu, pričom v priebehu ostatného desaťročia došlo k zvýšeniu uvedeného podielu o viac 

jako 11 p. b. Vzhľadom na skutočnosť, že v uvedených tovaroch tvoria energetické vstupy veľkú časť 

nákladov, predstavuje vysoký podiel kapitálovo náročného exportu v štruktúre vývozu problém 

udržania súčasného podielu kvalitatívne, prípadne aj cenovo konkurencieschopného exportu.  

IV. Záver 

Prepojenosť konkurenčnej schopnosti krajiny a úrovne výskumne a kvalitatívne založených 

segmentov exportu je badateľná predovšetkým pri vysoko konkurenčných krajinách. Jednoznačnú 

prepojenosť kvality konkurenčnej schopnosti krajiny a kvalitatívnych charakteristík konkurenčnej 

schopnosti vidieť v prípade Dánska. V súčasnom období je jednotkou v rebríčku svetovej 

konkurenčnej schopnosti meranej IMD a je súčasne krajinou, ktorá tvorí best practice efektívnosti 

transformácie jednotlivých oblastí konkurenčnej schopnosti do ekonomickej výkonnosti. Dosiahnutá 

úroveň konkurenčnej schopnosti ekonomiky sa odráža v podiele exportu schopného konkurovať 

kvalitou, ktorého podiel na celkovom exporte krajiny sa dlhodobo zvyšuje a v súčasnom období 

dosahuje takmer 58 %. V rámci faktorovej náročnosti v exporte Dánska dominuje export náročný 

na výskum, ktorý v súčasnom období tvorí jeho polovicu. Štruktúrne charakteristiky exportu Fínska 
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a Rakúska, ako krajín s veľkým potenciálom konkurenčnej schopnosti. taktiež odrážajú citeľnú 

prepojenosť konkurenčnej schopnosti krajín a vysokého podielu kvalitatívne a výskumne založených 

produktov. Podiel exportu, ktorý je schopný konkurovať kvalitou, prekračuje v prípade Fínka 43 % 

a v prípade Rakúska dosahuje takmer 47 %. Z hľadiska náročnosti na faktory, dominuje v oboch 

krajinách výskumne náročný export, pričom v prípade Fínska je tvorený hlavne produktami, ktoré sú 

výskumne ťažko imitovateľné.  

V prípade konkurenčne menej zdatných ekonomík nie je prepojenosť medzi úrovňou konkurenčnej 

schopnosti krajiny a štruktúrnymi charakteristikami exportu jednoznačná. Estónsko ako krajina, ktorá 

sa v rebríčku svetovej konkurencieschopnosti IMD pohybuje na 22. mieste (najlepšie zo všetkých 

krajín strednej a východnej Európy, ktoré patria medzi tzv. nové členské štáty EÚ), má síce viac ako 

tretinu exportu založeného na výskume, v ktorom viac ako 60 % tvorí vývoz výskumne ťažko 

imitovateľných produktov (21 % celkového vývozu krajiny), avšak podiel exportu, schopného 

konkurovať kvalitou sa v súčasnom období oproti roku 2000 znížil o viac ako polovicu. V Česku  

(26. miesto v rebríčku svetovej konkurencieschopnosti IMD) je prepojenosť konkurenčnej schopnosti 

krajiny a kvalitatívne a výskumne založeného exportu pomerne silná. Takmer polovicu exportu 

(47 %) tvorí výskumne náročný export a viac ako štvrtinu vývozu z Česka prestavujú výskumne 

ťažko imitovateľné komodity. Napriek značnému poklesu vývozu schopného konkurovať kvalitou 

jeho podiel na celkovom vývoze presahuje 45 %. Kým v prípade Slovinska (38. miesto) možno 

vidieť, že slabšia pozícia v rebríčku svetovej konkurencieschopnosti ide ruka v ruke s podielom 

komodít, ktoré sú schopné konkurovať kvalitou (16,5 % celkového vývozu), v prípade Maďarska  

(39. miesto) došlo v porovnaní s rokom 2000 k takmer päť-násobnému nárastu produktov schopných 

konkurovať kvalitou na súčasných takmer 48 %. Podiel výskumne náročných exportných komodít 

v Maďarsku patrí, v rámci nami sledovaných krajín, k najvyšším (v súčasnom období presahuje 

56 %), hlavne zásluhou komodít, ktoré sú výskumne ťažko imitovateľné. Konkurenčne najslabšou 

krajinou spomedzi nami sledovaných krajín je v súčasnom období Slovensko (49. miesto v rebríčku 

svetovej konkurencieschopnosti). Ide o krajinu, ktorá má veľmi slabo diverzifikovaný vývoz, pričom 

až tretinu celkového vývozu tvoria cestné zariadenia. Keďže uvedené produkty sú schopné 

konkurovať kvalitou, výrazne zlepšujú štruktúrne charakteristiky segmentácie trhu. V rámci vývozu 

náročného na výskum a vývoj (vo vývoze zo Slovenska tvorí viac ako tretinu celkového vývozu) 

takmer 57 % tvoria ťažko imitovateľné produkty.  

Určitý nepomer medzi dosiahnutou úrovňou konkurenčnej schopnosti a podielom kvalitatívne 

a výskumne náročných produktov na celkovom vývoze v prípade menej vyspelých krajín je možné 

zdôvodniť prítomnosťou zahraničných investícií v krajinách, teda „importovaním“ mnohých 

parametrov, ktoré sa síce v národnej konkurenčnej schopnosti neprejavujú, ale štruktúrne 

charakteristiky exportu pozitívne ovplyvňujú.  

Financovaníe  

Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 2/0001/22 „Slovensko 2030“. 
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ECONOMIC SANCTIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION 

AND THE RUSSIAN FEDERATION & QUI BONO? 

Lenka Fojtíková 1 

Abstract 

While during peacetime countries cooperate and trade, at times of war they use different barriers 

to trade. A war usually has political reasons, but economic consequences. This paper focuses 

on the current European Union (EU)-Russian trade and economic relations, which were influenced 

by reciprocally imposed economic sanctions due to the war in Ukraine. The aim of the paper 

is to evaluate the impact of economic sanctions on the EU-Russia bilateral trade, and to discuss 

the consequences of the current restrictive measures on both economies. Besides the analysis of trade 

data, different sources of literature are explored. The results of our examination show no trade war 

has an immediate winner. The EU’s import substitution policy will be carried out at high costs, which 

taxpayers will have to pay for many years. It will also be a test of the EU’s integrity and solidarity 

between its member states. 

Keywords 

European Union, External Trade, Import Substitution Policy, Protectionism, Russia, Sanctions 

I. Introduction 

After the disintegration of the Soviet Union in December 1991, the Russian Federation was one 

of fifteen Post-Soviet Union states with many economic and social problems, which accompanied 

Russia during its economic transformation in the 1990s. Besides economic reforms 

and the privatisation of a predominant part of the state estate, external relations with new partners 

abroad were developed as well. Thus, the political and economic relations between Russia 

and the European Union (EU) have been based on a bilateral Partnership and Cooperation Agreement 

since 1997. In the trade sections the agreement was aimed to promote trade and investment, as well 

as develop mutually beneficial economic relations. On this base the EU imported from Russia 

the necessary fuels and raw materials needed for its final production (Fojtíková, 2013) and shared 

in the total Russian exports by one third. This means that the EU as Russia’s largest trade partner was 

for Russia an important source of money, but also of investments and technology for many years, 

although the agreement was signed only for 10 years, i.e. until 2007. Negotiations for a new EU-

Russia Agreement started in 2008, but they were put on hold in 2010 due to lack of progress 

in the Trade and Investment Chapter. Besides this, the EU supported Russia in its entrance 

into the World Trade Organization (WTO), which occurred in 2012 after a long 18 years of bilateral 

and multilateral negotiations. 

Reciprocally advantageous economic cooperation between Russia and the EU was disturbed several 

times by trade disputes and political incidents at the beginning of the 21st century, 

such as the annexation of Crimea by Russia in 2014 and its military intervention in Ukraine in 2022. 

However, Russia remained the fifth largest trade partner of the EU in 2021. Thus, the paper aims 

to evaluate the impact of the economic sanctions that have been imposed reciprocally by the EU 

and Russia on the EU-Russia bilateral trade, and to discuss the consequences of the current restrictive 

measures on both economies. As the predominant part of the EU-Russia bilateral trade is carried 

out in goods (i.e. about 258 billion euros amounted to trade in goods and 29 billion euros amounted 

to trade in services in 2021), the paper only focuses on data that cover merchandise trade. 
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Firstly, a view on the economic sanctions in empirical literature from different perspectives 

is provided. Secondly, the economic sanctions that were imposed by the EU and Russia on their 

bilateral trade is described. Thirdly, the evaluation of the impact of the economic sanctions  

on the EU-Russia bilateral trade is introduced and other economic consequences are discussed. 

The conclusion summarises the main facts and shows the direction in which a serious analysis could 

be continued in the future. 

II. Economic Sanctions in Empirical Literature 

From the economic point of view, sanctions restrict international trade flows, creating rents 

for import-competing producers, who are protected from international competition. These rents can 

then be used to pressure the government to implement protectionist policies. Thus, sanctions create 

powerful domestic interest groups in the sanctioned country which seek market protection (Pond, 

2017). History confirms that economic sanctions have been used as a tool of war 

(The Conversation.com, 2022) or another view is that they represent a liberal alternative to war 

(Bezuidenhout et al., 2019). Economic sanctions are the weapons of the rich and powerful (Jones, 

2016). Sanctions are measures by which a country can respond to political challenges 

and developments that are contrary to its goals and values (Kochajdova, 2018). Thus, economic 

sanctions usually have a political rationale, but an economic impact. According to Filipenko et al. 

(2017), economic sanctions demonstrate how the individual countries, and regional and international 

organisations react to huge violations of human rights, the sovereignty of countries, and international 

law in general.  

In connection with economic sanctions, many authors focus on Russia. Silva and Selden (2020) test 

the hypothesis that the EU member states that are more economically interdependent with Russia 

would be the most opposed to the imposition of sanctions on Russia in response to its actions 

in Ukraine in 2013/2014. However, their analysis shows the opposite. Thus, the Post-Soviet Union 

states, although more dependent on the Russian supplies of fuels than the EU West countries, usually 

have a negative political stance towards Russia, which exceeded their economic interests. Korhonen 

(2021) states that the sanctions imposed on Russia had an effect on the country’s foreign trade 

and on the inflow of direct investments, but even more than the sanctions the fluctuations in the price 

of oil had a far greater influence on Russia’s economy. Li and Li (2022) analyse the relationship 

between the economic sanctions and regional differences within Russia from three perspectives, 

i.e. regional favouritism of the political elites, industry development, and trade costs. They found 

a correlation between the economic sanctions and regional differences. For example, areas close 

to the Chinese border were relatively more economically active. However, the results of some 

empirical studies were simplified. For example, Coufalová (2020) explores the impact 

of the economic sanctions imposed on the Russian Federation by most of the Western countries 

on the Czech exports from 2000 to 2017. Although the results of her gravity model led 

to the conclusion that the economic sanctions had no significant effect on the global Czech exports 

to Russia (Coufalová, 2020), some shortages of this conclusion are obvious. Besides a lot of variables 

in the model, which have an immediate effect on trade, the econometrical model did not consider 

additional factors, such as the growing competition in the EU market that occurred due to the Russian 

retaliations, which had a negative impact on the Czech economy and trade as well. In contrast, 

Santalova (2018) considers all aspects of the sanctions which were imposed against Russia 

by the governments of the USA, EU and some other countries in 2014-2016. This means that not only 

the companies included in the sanction lists suffered, but also other Russian companies faced negative 

consequences. 

Another issue is that sanctions do not only harm the nation against whom they are aimed, but they 

have different consequences across the globe. Silva and Selden state (2020) that economic sanctions 

impose costs on the sender as well as the target states, and those costs increase with the degree 

of interdependence between the states in question. Thus, the negative effect of economic sanctions 

is obvious especially now, when the world becomes increasingly interconnected and interdependent. 
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Vorotnikov et al. (2019) also state that the global economy is so closely linked to the economic, 

political and social interests of countries that conceivably it becomes impossible to create operating 

conditions for the existence of an autarkic economy, and this obviously negates the consequences 

of imposed sanctions. 

III. Economic Sanctions between the European Union and Russia 

Article 2 of the Lisbon Treaty sets the aim of the European Union, such as to “promote peace, 

its values and well-being of its people”, and in its relation with the wider world the EU will 

“contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect 

among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights”, etc. 

as well as “observance of international law, including respect for the principles of the United Nations 

Charter” (Official Journal of the European Union, 2007). However, as practice confirms, free trade 

has been damaged several times by economic sanctions, which the EU imposed, among other 

things, on Russia in response to Russia’s invasion of Ukraine. With respect to Article 

188 C of the Treaty of Lisbon that “common commercial policy shall be conducted in the context 

of the principles and objectives of the Union’s external action” (Official Journal of the European 

Union, 2007), the economic or trade interests are, thus, submitted to external political objectives. 

As the EU member states accepted, upon their entrance into the EU, the common commercial policy, 

which is based on the common principles, the decisions in the trade area enacted by the Council 

of the European Union and the European Parliament are uniform for all EU27 member states. 

Since 2014, the EU leaders have gradually adopted several restrictive measures aimed at Russia, 

which led to worsening EU-Russia bilateral relations. Due to the illegal annexation of Crimea 

and Sevastopol by Russia, the EU imposed these restrictive measures: 

• Prohibitions targeting the imports of products originating from Crimea or Sevastopol  

into the EU; 

• Infrastructural or financial investments and tourism services from Crimea and Sevastopol; 

• The exports of certain goods and technologies to Crimean companies or for use in the illegally 

annexed Crimea in the transport, telecommunications and energy sectors;  

• The prospection for and exploration and production of oil, gas and mineral resources 

(European Council, Council of the European Union, 2022). 

The economic sanctions were imposed in 2014, but the Council of the European Union decided 

to extend these sanctions several times, most recently on 20 June with the application until 23 June 

2023 (European Council, Council of the European Union, 2022). In retaliation to the EU’s measures, 

the Russian government also imposed a ban on the import of some agricultural products 

and foodstuffs from countries which imposed restrictive measures on Russia, and later a ban 

on the import of some engineering products (Fojtíková, Vahalík, 2015).  

Another impulse for the adoption of new sanction measures on Russia was its military aggression 

against Ukraine in the Donetsk and Luhansk areas in February 2022. In response to Russia’s 

continuing war in Ukraine, on 3 June 2022 the EU adopted a sixth package of sanctions, 

which includes: 

• A ban on the imports of crude oil and refined petroleum products from Russia, with limited 

exceptions; 

• A SWIFT ban for an additional three Russian banks and one Belarusian bank; 

• The suspension of broadcasting in the EU for three more Russian state-owned outlets. 

The EU’s export and import restrictions on Russia mean that European entities cannot sell certain 

products to Russia and that Russian entities are not allowed to sell certain products to the EU market. 

However, this protectionism will have destructive effects on business and public finance on both sides 

of the barricade. As the 2014 sanctions were focused namely on subjects operating in Crimea 
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and Sevastopol, the current measures cover different subjects and areas of the Russian economy. 

On the one hand, the Russian economy records a high level of product concentration (the value 

of the Concentration Index was 0.265 in 2020, while the world average was 0.063, see UNCTADStat, 

2021), with a high share of fuels in Russian exports (petroleum oil, gases and coal account for almost 

half of the Russian exports, see WTO, 2022), which contributes to its dependence on energy exports. 

Thus, the EU expects that the restrictions imposed on the Russian energy export will significantly 

reduce Russia’s trade profits (European Council, Council of the European Union, 2022). On the other 

hand, the Russian economy is less dependent on foreign trade than the EU economy, i.e. while 

the exports of goods and services accounted for about 31% of the Russian GDP, it was almost 51% 

of the EU’s GDP in 2021. This difference between the Russian and the EU economy is even more 

obvious on the import side, where the imports of goods and services account for about 21% 

of the Russian GDP, but almost 47% of the EU’s GDP (The World Bank, 2022).  

Overall, the EU measures include individual sanctions, economic sanctions, restrictions on media 

and diplomatic measures. Since 2014, the EU has also sanctioned 98 entities and 1,158 individuals, 

such as Russia’s President Vladimir Putin, Russia’s Minister for Foreign Affairs Sergey Lavrov, some 

members of the Russian State Duma, the National Security Council, prominent businesspeople 

and oligarchs, etc. (European Council, Council of the European Union, 2022).  

Besides the EU’s economic sanctions, the EU, in cooperation with other countries of the G7 Group 

(Great Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the USA), has adopted a statement giving 

the right to stop treating Russia as a most-favoured nation (MFN) within the WTO framework. Taking 

Russia away from the MFN treatment enables the USA and its like-minded partners to increase tariffs 

on different Russian products (Deník.cz, 2022). However, Russia is a member of free trade zones, 

such as the Common Economic Zone or the Euroasian Economic Union. Russia has also signed 

several regional trade agreements with other trade partners, which enable Russia access to their 

markets on a preferential base, i.e. with lower or zero tariffs and without other obstacles to trade. 

In retaliation to the EU sanctions, in March 2022 the Russian authorities announced a list of more 

than 200 items on which they imposed a ban on the export. They included telecommunication, 

agricultural, electric and technological equipment with an application until the end of this year. 

Besides this, Russia also issued the decision to ban a number of EU nationals, including officials 

of the EU and from the member states, as well as members of the European Parliament and member 

states’ parliaments, from entering the territory of the Russian Federation (European Union External 

Action, 2022). The Russian government also prepares measures that include bankrupt 

and the nationalisation of foreign companies’ property. In April Russia froze the supply of gas 

to Bulgaria and Poland due to the rejection to pay for gas in roubles. A freeze on the gas supply 

to Europe by Russia can be a very strong weapon of the Russian government against Europe in this 

trade war. On the whole, since May 2022 the Russian government has announced several resolutions 

and taken measures (The Russian Government, 2022) in response to the economic sanctions which 

were imposed by the West countries on Russia. They include: 

• The government approves rules for transactions with foreign companies from unfriendly 

countries and territories (Resolution No. 295, 431-p of 6 March 2022); 

• The government bans the export of foreign-made medical products from Russia (Resolution 

No. 302 of 6 March 2022); 

• The government approves a list of goods and equipment the export of which will be 

suspended; 

• The government lifts the restriction on crossing the Russia-Belarus border; 

• The government takes another decision to regulate metal exports. 

Besides restrictive measures, the Russian authorities have also signed several resolutions that fast-

track the imports of some products (for example electronic devices and equipment) in order to prevent 

shortages of such goods on the domestic market. From the view of value added, the EU27 adds 3.2% 
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value to the Russian gross exports (China 1.2% and the USA 0.8%), while the domestic value 

accounted for more than 91%. The share of the EU’s value added in the Russian final consumption 

is about 7%, China contributes by 3.3% and the USA creates 1.7% added value (OECD, 2021). 

IV. Trade War: Who Is the Winner? 

The main intention of this paper is to evaluate the impact of the economic sanctions that have been 

imposed reciprocally by the EU and Russia since May 2022 on the EU-Russia bilateral trade,  

and to discuss the consequences of the restrictive measures on both economies.  

Figure 1 shows that during the last ten years Russia’s share in the EU external trade declined 

by 4 percentage points (p.p.) on the import side, and by 3 percentage points on the export side. Russia 

recorded a decline of its position on the EU market especially after 2014, i.e. after the first wave 

of the EU’s economic sanctions. Another significant decline was recorded in 2020, but only 

on the import side, while Russia’s share in the EU exports remained on a stable level. 

This development was influenced by the structure of the Russian exports to the EU, which is 

predominantly created by primary goods (68% of the EU imports from Russia in 2021), namely 

energy, which accounted for 62% of the total EU imports from Russia (Eurostat, 2022a). Primary 

products were less demanded at the time of the COVID-19 pandemic in 2019-2020 due to limited 

production. In 2021, Russia’s share in the EU imports grew again, and Russia ranked among the main 

EU external trade partners; it was the fifth largest partner for the EU exports of goods and the third 

largest partner for the EU imports of goods (Eurostat, 2022a). The significant dependence of the EU 

on the import of energy such as gas, oil and coal also contributed to EU’s trade deficit with Russia 

throughout the whole period. However, differences in the amounts of imports from Russia among 

the individual member states are significant. While Russia’s share in the total extra-EU imports 

of Malta, Luxembourg and Ireland was less than one percent in 2021, it was almost 40% in Finland, 

Estonia, Lithuania and Latvia (Eurostat, 2022a).  

Figure 1 EU trade with the Russian Federation in 2012-2021 

 

Source: own processing according to Eurostat (2022b) 

The economic sanctions resulted in trade diversion from Russia to the USA and other countries, 

which also imposed restrictive measures on Russia in cooperation with the EU. However, 

while the USA’s share in the extra-EU imports increased only by 1 p.p. in the period 2012-2021, 

the USA’s share in the extra-EU export side increased by 4 p.p., and the EU recorded growing trade 

surpluses with the USA (see Figure 2). 
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Figure 2 EU trade with the USA in 2012-2021 

 

Source: own processing according to Eurostat (2022b) 

The impact of the sanctions, which have been imposed by the EU on Russia since February 2022, 

on the EU bilateral trade with Russia is obvious from Figure 3 that records changes in trade 

on a month-on-month base. While the EU exports and imports grew by 3.8 % and 7.5 % in February 

2022, in March the EU exports declined by almost 48 %, but the imports still recorded an almost 12% 

growth. In April the EU trade with Russia declined on both sides, i.e. export as well as import.   

Figure 3 Growth of the EU trade with Russia from January to April 2022 

 

Source: own processing according to Eurostat (2022b) 

Besides the decline of trade, Russia’s share in the EU exports and imports was also recorded. Figure 

4 shows that although export and import declined between January and April evenly by one 

percentage point, Russia’s share in the EU imports greatly exceeded its share in the EU exports. 

Figure 4 Russia’s share in the EU exports and imports (%) 

 

Source: own processing according to Eurostat (2022b) 
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Besides the economic sanctions that the EU imposed on Russia in light of Russia’s invasion 

of Ukraine, as early as March 2022 the European Commission proposed a plan to make Europe 

independent of Russian fossil fuels well before 2030, starting with gas (European Commission, 

2022a). With respect to the fact that the EU currently imports 90% of its gas consumption, and Russia 

makes up around 45% of it, it is really a serious decision. In addition, Russia also accounts for around 

25% of oil imports and 45% of coal imports in the EU (European Commission, 2022a). In order 

to ensure more affordable, secure and sustainable energy, in its REPowerEU plan the European 

Commission also proposed a set of measures with a focus on the mitigation of the impact of high 

energy prices on vulnerable consumers, providing short-term support to companies affected by high 

energy prices, insuring gas storage across the EU, and diversifying gas supplies via higher Liquefied 

Natural Gas (LNG) and pipeline imports from non-Russian suppliers. The European Commission 

also states that trade diversion from Russia also contributes to the acceleration of green transmission 

and overlapping “Fit for 55” objects (European Commission, 2022a). During the European Council 

summit in May 2022, the EU leaders agreed on actions to further secure energy supply. However, 

supportive measures will increase the government gross debt, which has already reached on average 

more than 88% of the EU’s GDP, and in Greece, Italy and in many other countries it is much higher, 

i.e. reaching up to 193% of GDP (Eurostat, 2022c). In addition, the support will be done selectively 

in the individual member states, with different impact on industrial branches and the living standard 

of people. 

In terms of the import substitution policy, the EU continues to work with neighbours and partners 

in the Western Balkans. A new level of cooperation between the EU and the Gulf Cooperation 

Council is also discussed, and the EU Egypt Israel Memorandum of Understanding about, among 

other things, the export of gas to the EU was written in July 2022 (European Commission, 2022b). 

Currently, both countries share in the EU mineral fuels imports by less than one percent. Thus, it is 

more a political gesture than a responsible economic way how to insure a safe energy supply 

to Europe. The U.S. president Biden has also promised to increase the LNG supply to Europe  

to 50 bcm by 2030, equalling approximately one-third of the EU’s gas imports from Russia in 2021 

(The Guardian.com., 2022). However, it is not humanitarian aid, but clear business, which was 

already agreed between the European Commission’s President Juncker and U.S. President Trump 

in their Joint Statement of July 2018 (European Commission, 2019). It is obvious that the diversion 

from the Russian supplies will be a big opportunity for other countries, such as the USA, to increase 

its LNG export to Europe and lower its trade deficit with the EU. In addition, other countries, 

such as India, China, etc., are increasing their imports of Russian gas and oil in order to export them 

to the EU (BBC News, 2022; iDNES.cz, 2022). Thus, although the EU is trying to substitute Russian 

fuels by new energy suppliers or sellers of fuels which will probably have origin in Russia, another 

issue is the price which Europe will pay for them. Figure 5 shows the three main destinations, 

i.e. Russia, the USA and Norway, which shared in the EU27 mineral fuels imports the most 

in the period 2012-2021. While Norway’s share was relatively steady during the monitored period, 

the supply of fuels from the USA increased by more than 5 p.p., and dropped slightly from Russia. 
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Figure 5 The main suppliers of mineral fuels in the EU in 2012-2021 (%) 

 

Source: own processing according to Eurostat (2022b) 

The drop in bilateral trade between the EU and Russia, due to the economic sanctions, is clear. 

Despite the economic sanctions Russia earned 98bn USD from oil and gas exports during the first 

100 days of the war in Ukraine (from 24 February to 3 June), namely due to the growing prices 

of fuels in the world market. The EU made up 61% of these imports, worth approximately 59bn USD 

(BBC News, 2022). Due to the rise in the prices of oil and gas, strong sales, a fall in Russian imports 

and credit controls which prevented Russians from buying foreign currency, the Russian rouble has 

appreciated to the USD by 14% since January 2022 and become the best performing currency 

in the world (Economics, 2022). In the first quarter of 2022 the Russian economy expanded by 3.5 % 

year-on-year, and the Russian government plans to spend 2.5 trillion roubles (32.3 billion USD) 

on supporting its economy (Reuters, 2022), which faces economic sanctions and a more than  

17% inflation (The Central Bank of Russia, 2022). Instead of the EU that records a general 

government debt that accounted for 88% of GDP EU27 (Eurostat, 2022c), Russia records a 21% 

surplus (WTO, 2022). 

 

In the EU27, the GDP growth was 5.2% in the first quarter of 2022 (Eurostat, 2022e) and the inflation 

reached 8.8% in May 2022, namely due to the permanently growing energy prices (Eurostat, 2022d). 

High energy prices, shortages of metals and a limited supply of oil and gas will have a probable 

negative influence on the EU industry and its competitiveness. As history confirms, the economic 

sanctions will have implications for the economic and social development of all, although 

on a different scale. While the political decision to impose economic sanctions on Russia is the result 

of the common stance of the EU27, solving economic consequences of reciprocally imposed 

sanctions remains on the level of the individual member states, although in the EU coordinate 

framework. As Moeeni (2022) states, economic sanctions are successful in achieving political goals, 

but they can hurt the civilian population. These negative effects could be even more detrimental 

and long-lasting for the future generation. 

V. Conclusion 

The long-term as well as short-term development of the EU-Russian exports as well as imports 

showed a decline tendency on both sides of trade. However, the importance of Russia, as the main 

supplier of fuels to the EU, contributed to the fact that Russia remained the fifth largest extra-EU 

trade partner until 2021, and the EU was the main export and import destination for Russia. Although 

the EU27 as a whole is energy-dependent on Russian imports of fuels and raw materials, the EU 

imposed six packages of restrictive measures on Russia and expanded the import substitution policy 

due to the war in Ukraine. It evoked retaliations on the side of the Russian authorities. The result 

of this protectionism is the escalation of tensions which resulted in a trade war between the EU 

and Russia with many economic consequences. Who will be the winner in this war? Historical 
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experience shows that the winner was usually the third side, i.e. the winners will be those countries 

that will fill the gap on the EU’s as well as the Russian market. While the EU27 cooperates namely 

with other West countries from the G7 Group and negotiates new strategic partnerships with potential 

fuel suppliers in Asia and Africa, Russia has strengthened its economic and trade relations namely 

with China, which is currently the largest country in the world from the GDP and population point 

of view. However, a growing demand for the Russian fuels is also heard from India, South Korea, 

Japan and many other countries around the world. Although new strategic partnerships are developed 

by both sides, i.e. the EU as well as Russia, empirical studies confirm that the impacts of the sanctions 

will have global consequences due to the internationalisation of production and trade. Thus, every 

politician should be aware of this important fact before they make a decision to impose sanctions. 

The current situation will probably bring changes in the trade order and create new economic 

superpowers with new technologies, human and capital resources and well-equipped land with raw 

materials. This issue opens other interesting topics for carrying out serious trade analyses based 

on econometric models and statistical data.  
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INTRODUCTION TO KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATA 

PROCESS IN CONTEXT OF INDUSTRY 4.0 

Michal Fridrich1 

Abstract 

This article aims to describe the KDD process, or Knowledge discovery in data, and to present some 

of the available software tools for this process in connection with Industry 4.0. Methods used 

to interpret the results in this article include research of professional sources, analysis and synthesis 

of acquired knowledge, and inductive and deductive approaches. In various branches of the economy, 

whether it is business economics or macroeconomics, we encounter an ever-increasing amount 

of generated data. This data can be very useful, as information can be drawn from it, which can then 

be used to optimize processes that lead to strengthening competitiveness in today's very turbulent 

market. The more data is created, the more it can cause complications in their identification. Errors 

also often occur during data generation, due to which the data is not uniform. The results of this work 

will include a description of the eight important steps of the KDD process. 

Keywords 

KDD Process, Data Mining, Industry 4.0, Data Processing 

I. Introduction 

The current trend of industrial development, when there is increasing digitization and automation 

in industry and thus changes in the labor market, is referred to as the fourth industrial revolution 

or Industry 4.0. The concept of data mining has been known for half a century, but only now is it 

gaining a completely new dimension. This is mainly due to the applicability of data mining in various 

industries, which is also related to the emergence of algorithms for machine learning. Machines are 

gaining the ability to take over activities previously performed by humans. The first mentions 

of Industry 4.0 appeared in 2011, the whole concept was then presented in 2013 in Hannover. Ideas 

about the fourth industrial revolution are no longer "only" the domain of academics in laboratories, 

but with the development of related technologies and the entry into the era of "big data," they find 

their application across many different fields (Oliff & Liu, 2017). 

Many theories criticize this development of the industry. There are two main reasons for this criticism. 

The first reason is that the machines that will be part of the so-called Internet of Things will be 

controlled over the Internet, which means that they will become vulnerable to hacker attacks 

from outside. This creates the need to develop new security platforms, which are connected to more 

sophisticated data encryption not only in data warehouses but also, for example when machines 

communicate with each other. When such an attack is carried out, paralysis of the entire production 

line or logistics could occur, which is unacceptable at a time when most automotive companies deliver 

material "just in time". 

The second reason is the economic point of view. On the one hand, production will become very 

efficient, but on the other hand, the people who operated the machines up to the present time will lose 

their jobs. According to some theorists, this could be solved by not having the machines fully 

automated, but still partially controlled by humans (Zezulka et al., 2016). However, development 

in this area cannot be stopped. The volumes of data that companies work with are growing almost 

exponentially, which is also due to increasing computing power. This is also why it is important 

to somehow process the data into a readable form so that companies do not get lost in it, simply put. 
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Among other things, data mining tools are used for this. However, data mining is no longer 

the only step in working with data. If we look at the whole issue comprehensively, we often call 

the whole process KDD or knowledge discovery in data. 

II. Knowledge Discovery in Data 

Information and knowledge provide a competitive advantage and improve the global market position 

for both individuals and organizations. Thanks to them, it is possible to solve ever more complex 

situations and learn new skills. In most industries, manufacturing is highly competitive, and financial 

margin is the factor that forms the line between success and failure. To meet the tough challenges, 

the company must achieve the lowest possible costs in manufacturing while maintaining a highly-

skilled, flexible, and efficient workforce. In higher-wage economies, this can generally be achieved 

primarily through the efficient use of knowledge. However, knowledge can take many forms (Harding 

et al., 2009). One of the challenges is identifying the knowledge and information that is crucial 

for the company. In modern times, the volume of data collected in production environments 

from sensors, barcodes, or camera systems is growing at an unprecedented rate. This data is related 

to, for example, product design, machines, processes, material, inventory, maintenance, planning, 

control, assembly, or logistics and may contain valuable dependencies, trends, and patterns. Manual 

analysis of a huge amount of data with different attributes in production databases is very impractical 

for obtaining useful information. An intelligent and automated data analysis methodology is needed 

to efficiently extract information from data. 

Knowledge Discovery In Databases (KDD-or searching for knowledge in databases) is a process that 

involves the application of specific algorithms for extracting models (patterns) from data. KDD 

includes theories, algorithms, and methods from the intersection of several scientific disciplines, 

including data mining, database technology, machine learning, statistics, artificial intelligence, 

knowledge systems, and data visualization (S. Mitra et al., 2002). The overall KDD process 

is presented in Figure 1 and most often includes the following steps, some of which will be more 

detailed in the following subsections:  

1) Understanding the production area; 

2) Collection of targeted data; 

3) Data cleaning, pre-processing, and transformation; 

4) Data integration; 

5) Selection of a suitable data mining algorithm; 

6) Data mining; 

7) Interpretation and visualization; 

8) Implementation of discovered knowledge. 
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Figure 6 KDD process 

  
Source: Own study according to (Harding et al., 2009) 

Understanding the production area 

This step is the complete foundation for starting the KDD process. The management of a company 

that decides to collect data and subsequently process it must know very well all the activities taking 

place in the company and its surroundings. 

Collection of targeted data 

Data can generally be divided into quantitative (can be counted) and qualitative (contains records 

that cannot be quantified). General methods of data collection include interviews, questionnaires, 

observations, holding group discussions with interest groups (focus groups), and collecting data 

from company documents (Ainsworth, 2021).  

Data acquisition, or DAQ (Data acquisition), is the process of digitizing data from industrial facilities 

or environments (such as buildings) for display, analysis, and storage in computers, according 

to IXON Cloud, which develops software for remote control of IIOT devices, PLC, servers or cloud. 

Most systems for collecting data from sensors cannot do without a device that converts the analog 

signal to digital (IXON, 2021).  

PLC is an abbreviation for Programmable Logic Controller, a computer used in industry to control 

motors, robots, and sensors (transducers) - for example, a production line with motors for driving 

belts, arms, and movements of levers or hydraulic devices. PLC data logging is the process 

of collecting data from machines and connected devices (sensors) for future analysis. An example 

of this process can be the measurement of humidity in a factory furnace as a digital value using 

a smart sensor. If the data is to be evaluated correctly, it is time and date-stamped. Data logging 

or data collection software/systems for PLC can be used to collect different types of information about 

machines or buildings such as vibration, light intensity, temperature, electric current, voltage, sound 

frequency, or pressure measurement. A diagram of one of the options for collecting, storing, 

and analyzing data can be seen in Figure 2 (IXON, 2021). 
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Figure 7 Data acquisition for PLC 

 

Source: (IXON, 2021) 

One of the software tools, thanks to which it is possible to collect data from the company's sensors, 

is a tool called WhiteMON, which will be described in more detail in the following paragraphs. 

WhiteMON – Software for collecting and processing data from sensors 

WhiteMON is a professional environment monitoring solution offered as a service. The WhiteMON 

system ensures data collection from sensors, storage of measured values, and their clear display 

in the form of online graphs and tables. Export in HTML, XML and CSV format is supported. 

WhiteMON can alert you to the critical status of sensors via SMS, e-mail, ICQ, or other channels. 

Thanks to the web interface, it is possible to see current and historical data at any time 

and from anywhere without the need for installation on workstations. Multiple users with different 

passwords and access levels can work with the system at the same time. Users can customize 

the system, set their own welcome screen, create bulletin boards with the most monitored sensors, 

etc. WhiteMON can be easily connected to other applications, if necessary, it is possible 

to immediately work with measured data or events in other company systems (Whitesoft, 2019). 

The software environment is shown in Figure 3. 

WhiteMON offers the following usage options: 

• Deduction of values from sensors in the selected interval; 

• Online graphic outputs: live / 2 days / 30 days / 100 days; 

• Exports of "from-to" historical data; 

• One-time or automatic periodic reports in HTML/PDF; 

• Notification of sensor status via SMS, e-mail, ICQ; 

• Program control of other devices (e.g. ventilation when the temperature is exceeded); 

• Data archiving 100 years back; 

• Nonstop access to the system via a web browser via Internet; 

• Data security – password login, different levels of access; 

• Bulletin boards and maps with selected sensors; 

• Possible integration with other systems (quality control, ERP, web applications); 

• Environment in English. 
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Figure 8 Software WhiteMON 

 
Source: (Whitesoft, 2019) 

What the software can track: 

• States and physical quantities (temperature, pressure, humidity, distance, movement, 

presence of gases); 

• Network elements; 

• Windows servers; 

• Linux servers; 

• Mail servers (Exchange, IMAP, POP3, SMTP); 

• Web servers (Apache, IIS, Google Analytics, HTTP); 

• SQL database (MySQL, MS SQL, MySQL); 

• Virtual servers (VMware, Hyper-V, Citrix, Virtuozzo); 

• SNMP protocol support; 

• The possibility of programming your sensors (EXE, SSH script, VBS, Powershell). 

If the company would prefer to use its server to run this software, it is possible to purchase its own 

license and run the service on its own server. It would be ideal to use software for data collection, 

convert it into a SQL database, and then use data mining tools in the cloud. This process would run 

concurrently with and directly interface with the enterprise's visual interactive environment. 

Data cleaning, pre-processing, and transformation 

Data preparation is a key phase of the KDD process. During this phase, it is important not to make 

mistakes that would lead to the creation of a defective set of prepared data, since the success 

of the following KDD steps depends largely on this preparation phase. In addition, data preparation 

is one of the most time-consuming and difficult phases of the KDD process (Oliff & Liu, 2017). Data 

quality can be affected by user input errors, input inconsistencies, missing values, typos, or incorrect 

data generation (Calabrese, 2019). 
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Automatic data preparation mechanisms offer significant time and resource savings in the KDD 

process. These resources could then be put to good use in later, less automatable stages of the process, 

such as the interpretation of results. 

Data preparation involves performing operations on the source data in such a way that it is ready 

for the application of data mining algorithms. Although it is difficult to create a precise list of data 

preparation steps, most authors emphasize the following procedure (Lara et al., 2014):  

Data Collection and Integration: The goal of this task is to collect data from different sources, 

and help represent, code, and integrate data from different tables to homogenize information. 

Data cleaning: In this step, data conflicts are removed, skewed values are reconciled, and problems 

with noise or missing values are solved. Removing duplicate records is very important. 

Data Transformation: Data transformation is the process of converting data from one format 

or structure to another format or structure. 

Data reduction: The goal of this task is to select relevant data for subsequent data mining. 

A large number of software tools are available for data preparation. The most important thing 

is to have the goals of their usefulness set when starting the data preparation. For ordinary data 

preparation, for example, MS Excel is sufficient. 

MS Excel as a tool for data preparation 

The tool, which is familiar to most users, contains many useful functions used to prepare data without 

users knowing about their existence. Among the most used functions for data preparation in Excel 

is (Trumpexcel, 2014): 

• Erasing excess spaces in cells; 

• Selection and treatment of all empty cells; 

• Convert numbers that are stored as text to numbers; 

• Removal of duplicate records; 

• Error highlighting; 

• Mass change of text from lowercase or uppercase letters to the correct size; 

• Spell check; 

• Remove all formatting; 

• Using the "find and replace" function. 

To automate the preparation of data in large files, it is possible to use the macro functions and create 

custom scripts suitable for the given document. However, there are also specialized software 

applications designed directly for data preparation. These applications include, for example, Tableau 

Prep. 

Tableau Prep software application for data preparation 

By providing a visual and direct way to combine, modify, clean, and integrate data, Tableau Prep 

enables analysts and business users to start analyzing data faster. This application consists of two 

products: Tableau Prep Builder for creating data flows and Tableau Prep Conductor for planning, 

monitoring, and managing flows across the organization. Three coordinated views allow you to view 

row-level data, profiles of each column, and the overall data preparation process. Changes made are 

visible in real-time even for millions of records. The order of the individual steps can be changed 

by the user without risking permanent changes in the data. This makes it possible to experiment 

at a high level. Intelligent functions such as fuzzy clustering allow mass changes to be made 

repeatedly with a single click. The program environment can be seen in Figure 4 (Tableau, 2021). 
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Figure 9 Tableau Prep application user interface  

 

Source: (Tableau, 2021) 

The application offers the possibility to connect to data on the local disk, in the network, 

and the cloud. The advantage is a high degree of connectivity with third-party applications, 

which include, for example, Excel, Oracle Database, AWS, or SAP. A big advantage is also 

the possibility of displaying the entire data structure in the form of a diagram (can be seen in Figure 

5) and sharing work online with other users. 

Figure 10 Display of the data structure in the form of a diagram 

 

Source: (Tableau, 2021) 
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All data with which the company decides to continue working should meet the following conditions 

(Wang & Strong, 1996): 

• Validity – a factor that determines to what extent the data agree with the subject of business; 

• Accuracy – the data should correspond to their real values; 

• Completeness – a measure determining whether all the necessary data are known; 

• Consistency – data should be consistent across all datasets; 

• Uniformity – data should be in the same units within datasets; 

• Accessibility – it is important that only users who have the appropriate rights can easily 

access the data. 

After collecting, reducing, transforming, cleaning, and integrating data, data mining follows. 

Data mining 

Data mining uses well-researched statistical principles to discover patterns in data. Data mining 

algorithms can be used to predict trends, identify patterns, create rules and recommendations, analyze 

the sequence of events in complex data sets, and gain new insights (Han & Kamber, 2012). Data 

mining uses mathematical analysis to infer patterns and trends that exist in data. Usually, these 

patterns cannot be detected by traditional data exploration because the relationships are too complex 

or because the amount of data is too large. These patterns and trends can be collected and defined 

as data mining models. Building a data mining model is part of a larger process that includes 

everything from asking questions about the data, to building the model itself, to deploying the model 

in a working environment. 

An algorithm in data mining (or machine learning) is a set of heuristic methods and calculations 

that subsequently create a model from the data. If a model is to be created, it is first necessary to use 

a given algorithm that analyzes the data and looks for specific types of patterns or trends in it. 

The algorithm uses the results of data analysis over many iterations to find the optimal parameters 

for building a data mining model. These parameters are then used across the dataset to extract 

actionable patterns and detailed statistics. The mining model that the algorithm creates from the data 

can take various forms, including, for example (Minewiskan, 2021): 

• Set of clusters (clustering); 

• Decision tree (decision tree); 

• Predictive mathematical model (predictive analysis). 

Clustering in data mining 

A cluster is a group of objects that belong to the same class. This means that data with similar 

properties are grouped into one cluster and other objects are grouped into another cluster, as can be 

seen in Figure 6. These groupings are useful for data exploration, identifying anomalies in the data, 

and making predictions. Clustering algorithms identify relationships in a data set that usually cannot 

be logically inferred by random observation. Cluster analysis is widely used in many fields, including 

data analysis, market research, pattern recognition, and image processing. It helps marketers 

differentiate and characterize different groups of customers in their client base based on buying 

patterns (Javapoint, 2021). 
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Figure 11 Grouping data into clusters 

 

Source: Own study according to (Javapoint, 2021) 

For the correct functionality of the clustering algorithm, the following two conditions must be met 

(Minewiskan, 2021): 

One key column: Each model must contain one numeric or text column that uniquely identifies each 

record. Composite keys are not allowed.  

Input columns: Each model must contain at least one input column that contains the values used 

to create the clusters. It is possible to have as many input columns as needed, but depending 

on the number of values in each column, adding more columns may increase the time required to train 

the model. 

From clustering software applications for commercial use, the author recommends, for example, 

BayesiaLab, ClustanGraphics3, or IBM SPSS Modeler. If it were necessary to use free open-source 

applications, then you can choose, for example, between Autoclass C or MDL Clustering software 

(KDnuggets, 2021). 

Decision tree 

A decision tree is another data mining algorithm. It is a structure that includes a root node, branches, 

and leaves. Each internal node indicates a test for an attribute (for example, yes/no), each branch 

indicates the result of that test, and each leaf node has a class label. The highest node in the tree is  

the root node. Thanks to this algorithm, it is possible to make decisions in processes more easily. 

An example can be a decision tree about the introduction of new product development with possible 

impacts on the process under different scenarios. A condition for a successful decision tree is 

a previously known output. If the tree contains high-quality input data, then machine learning is very 

fast and efficient (Tutorialspoint, 2021). 

Predictive analysis 

Predictive analytics is the use of data, statistical algorithms, and machine learning techniques 

to identify the likelihood of future outcomes based on historical data. The goal is to go beyond 

descriptive statistics and reports of what happened and provide the best assessment of what will 

happen in the future. The result is more efficient decision-making and the acquisition of new insights 

that lead to continuous improvement (Kumar & L., 2018). 

Predictive algorithms use known results to develop (or train) a model that can be used to predict 

values for different or new data. Modeling results in predictions that represent the probability 

of a target variable (for example, yield) based on the estimated significance of a set of input variables. 

This differs from descriptive models, which help understand what happened, or diagnostic models, 

which help understand key relationships and determine why something happened. Predictive 

analytics is used in many different fields, including engineering, healthcare, and banking (SAS, 

2021). 
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Data mining software applications 

There are more and more applications on the market that allow you to perform the entire data mining 

process in a sophisticated manner. Among the most used are, for example, Xplenty, Rapid Miner, 

Orange Weka, or KNIME (Softwaretestighelp, 2021). The choice of application depends primarily 

on the industry and the purpose of using the acquired knowledge. Modern data mining software 

applications can work with large volumes of data that can be connected to data warehouses. A big 

advantage is that some of them already know data mining algorithms and, thanks to machine learning 

and artificial intelligence, not only create the necessary models but also interpret and visualize 

the data. 

Interpretation and visualization 

This step is the penultimate step in the entire KDD process. The interpretation and visualization 

of data serve to easily orientate yourself in the results of previous analyses. Data can be interpreted 

in different ways, which most often include graphs, tables, or figures. The basic prerequisite 

for effective data display is the simplicity, readability, and good comprehensibility of the given 

representation (Midway, 2020).  

For the presentation of data using graphs, it is necessary to choose a meaningful graph type for the end 

user. Among the most common types of graphs are (IBM Docs, 2021): 

• Bar graphs are used to compare discontinuous data or show trends over time; 

• Line charts are used to show trends over time and compare multiple data series; 

• Pie charts are used to show mutual ratios; 

• Horizontal bar graphs are useful for showing trends over time and plotting multiple data 

series; 

• Area graphs are useful for highlighting the magnitude of change over time. Stacked area 

charts are also used to show the relationship of parts to a whole; 

• Scatter plots are useful for clearly presenting quantitative data; 

• Combo charts display multiple data series using a combination of columns, areas, and lines 

within a single chart. This makes them useful for highlighting relationships between 

different data series; 

• Pareto charts facilitate process improvement by identifying the root causes of a given 

event. It numbers the order of the categories from the most numerous to the least numerous. 

These charts are often used for quality control data to identify and reduce the root causes 

of problems. 

Other, less commonly used chart types are bubble charts, quadrant charts, bullet charts, gauge charts, 

micrographs, radar charts, and range indicator charts (IBM Docs, 2021). 

The next and final step in the KDD process is the implementation of the discovered knowledge. 

Implementation of discovered knowledge 

After completing the entire KDD process, it is necessary to implement the discovered knowledge 

into the company process. Discovered knowledge should be used to fulfill predetermined goals 

and management should determine whether and to what extent the analysis was successful. 

If there are too many errors in the discovered knowledge, it is possible that at the beginning 

of the KDD process data were selected with parameters that do not suit the subject of the given 

analysis. In this case, the whole process needs to be repeated with new and different input data. 

III. Conclusion 

This article aimed to describe the KDD process, or Knowledge discovery in data, based on a search 

of professional literary sources. Due to the ever-increasing amount of data that businesses generate, 
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there is a need to use processes and tools, thanks to which the data can be appropriately used to obtain 

important information leading to maintaining competitiveness in today's turbulent economic 

environment. The article presented all the steps of the KDD process, which include Understanding 

the production area; Collection of targeted data; Data cleaning, pre-processing, and transformation; 

Data integration; Selection of a suitable data mining algorithm; data mining; Interpretation 

and visualization; Implementation of discovered knowledge. In some of the sub-steps of the entire 

process, software tools were also presented, thanks to which these steps can be performed. 

In the future, the author of this article would like to devote himself to the entire KDD process and, 

above all, to data mining. This is an area that, in connection with Industry 4.0, will be relevant 

for many years to come. 
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DIGITAL TRAINING OF ENTERPRISES IN EU COUNTRIES 

Eva Grmanová1 

Abstract 

ICT education in enterprises is a necessity that results from the introduction of information 

technologies and their expansion in almost all areas. The approach of enterprises varies by size. 

There are significant differences between EU countries. The research question in our study is: 

are the differences in share of enterprise provided training to their personnel to develop their ICT 

skills decreasing between EU countries? The aim is to determine convergence tendencies, i.e. whether 

differences in ICT education in companies divided into three groups according to size are decreasing 

between EU countries. We used the beta and sigma convergence method for convergence analysis. 

In the period from 2012 to 2019, we can talk about a tendency towards convergence only in the case 

of large enterprises. In the case of small businesses, we can talk about a tendency towards 

convergence in the period from 2016 to 2019. Countries that lag behind other countries in terms 

of ICT education achieve below-average values in terms of economic performance (measured 

by GDP per capita). 

Keywords 

Digital Skills, ICT Training, Enterprise, Convergence, Labour Market 

I. Úvod 

Informačné technológie sú významným fenoménom dnešnej doby. Ich zavádzanie a rozširovanie 

v mnohých oblastiach hospodárstva zrýchľuje rast globálnej ekonomiky (Rozite, Balina, Freimane, 

2019), ovplyvňuje dynamiku hospodárskeho rastu a prináša zmeny na trhu práce. Digitálne zručnosti 

sa stávajú nevyhnutnosťou v mnohých profesiách. V znalostnej ekonomike sú prepojené 

s konkurencieschopnosťou podnikov a môžu mať vplyv aj na inovačné procesy (van Laar, 

van Deursen, Van Dijk, de Haan, 2017). Preto v súčasnosti problematiku zlepšovania a rozširovania 

digitálnych zručností  považujeme za veľmi aktuálnu.  

Úroveň požiadaviek na digitálne zručnosti závisí od obsahu pracovných činností. Zároveň zvyšovanie 

dopytu po nových digitálnych zručnostiach závisí od rozširovanie informačných technológií 

na pracoviskách (OECD, 2015). Zmeny v IKT sa uskutočňujú veľkou dynamikou a teda aj nároky 

na digitálne zručnosti sa menia veľmi rýchlo. Nevyhnutnou požiadavkou sa preto v súčasnosti stáva 

vzdelávanie v IKT oblasti, ktoré uskutočňujú podniky.  

Prístup podnikov k vzdelávaniu v oblasti IKT sa líši. Rozdiely sú jednak medzi krajinami 

ale aj vo vnútri krajiny v závislosti napríklad od veľkosti alebo od zamerania podniku.  

Doterajšie výskumy implementácie IKT vzdelávania sa zameriavajú vo veľkej miere na hodnotenie 

IKT vzdelávania v podnikoch v konkrétnom štáte. Príklady z prístupov k IKT vzdelávaniu 

v konkrétnych štátoch môžu byť podnetné pre ďalšie štáty. Dagdilelis, Satratzemi a Evangelidis 

(2003) uvádzajú zaujímavý prístup  Grécka, kde sa vláda rozhodla podporiť vzdelávací systém 

v oblasti IKT vo veľmi malých podnikoch (menej ako 20 zamestnancov). Z ich skúseností 

sa najlepšie osvedčilo vzdelávanie priamo na mieste - teda v konkrétnych podnikoch. Pri takomto 

vzdelávaní sú však náklady veľké a pre dlhodobé vzdelávanie je takýto prístup nevhodný. Rozsiahly 

výskum bol organizovaný aj v juhovýchodnej časti Anglicka. Podľa Haya (2003, s. 37) z výskumu 

vyplynulo, že „viac ako 50 % jednotlivých účastníkov prieskumu uviedlo, že im chýbali potrebné 
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IKT zručnosti pre ich prácu aspoň v jednej oblasti.“ Teda môžeme z toho usúdiť, že potrebu 

vzdelávania v oblasti IKT si uvedomuje väčšina zamestnancov podnikov.  

Hodnoteniu a procesu IKT vzdelávania v malých a stredných podnikoch sa venuje viacero výskumov 

(Boza, Cuenca, Sanchis, Poler, 2019; Platero-Jaime, Benito-Hernandez, Rodriguez-Duarte, 2017; 

Dagdilelis, Satratzemi, Evangelidis, 2003). Je to hlavne z toho dôvodu, že v malých a stredných 

podnikoch je považované poskytovanie IKT vzdelávania za väčší problém ako vo veľkých podnikoch 

(Dagdilelis, Satratzemi, Evangelidis, 2003).  

Vedecké výskumy sa venujú aj vplyvu rôznych faktorov na IKT zručnosti – napr. hodnotia 

ako súvisia IKT zručnosti s vekom zamestnancov (Soja, Soja, 2016), resp. sa venujú špecifikám 

digitálnych zručností a IKT vzdelávania v podnikoch konkrétneho zamerania (Boza, Cuenca, 

Sanchis, Poler, 2019). Podľa autorov Soja a Soja (2016) starší pracovníci potrebujú vo výraznejšej 

miere vzdelávanie v oblasti IKT v porovnaní s mladšími pracovníkmi. Uvedomenie si tejto 

skutočnosti môže prispieť k zníženiu rozdielov v rámci digitálnych zručností.  

Východiskom nášho vedeckého bádania sú predovšetkým vedecké state, ktoré skúmajú vplyv 

digitálnych zručností a vzdelávanie v tejto oblasti v rámci krajín EÚ. Bach, Zoroja a Strugar (2020) 

sa venujú zisteniam, v akej miere poskytujú podniky v EÚ vzdelávanie v oblasti IKT a sledujú vzťah 

s konkurencieschopnosťou krajiny a s rozvojom digitálnej ekonomiky. Laurenti, Costantiello, 

Matarrese a Leogrande (2022) sa venujú rozdeleniu krajín EÚ do skupín na základe toho, v akej miere 

poskytujú podniky v jednotlivých štátoch EÚ vzdelávanie v oblasti IKT. Konštatujú, že „rozdiel je 

evidentný medzi krajinami strednej a severnej Európy, ktoré majú vysoké hodnoty firemného 

školenia v IKT sektore a medzi krajinami južnej a východnej Európy, ktoré majú nižšie hodnoty, 

okrem Španielska a Portugalska.“ (Laurenti, Costantiello, Matarrese, Leogrande, 2022, s. 7). 

Z výskumov je teda zrejmé, že sú značné rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ v oblasti 

poskytovania IKT vzdelávania v podnikoch. Politika EÚ je však zameraná na zmenšovanie rozdielov 

medzi jednotlivými krajinami. Je to z dôvodu, že veľká diferenciácia medzi krajinami spomaľuje 

dynamiku hospodárskeho vývoja v rámci celej EÚ.  

Zámerom našej odbornej state je zistiť, či sa rozdiely medzi krajinami EÚ v rámci IKT vzdelávania 

v podnikoch zmenšujú, teda či sa krajiny EÚ približujú v rámci poskytovania IKT vzdelávania 

v podnikoch.  

Výskumná otázka znie: zmenšujú sa rozdiely v oblasti IKT vzdelávania v podnikoch  

medzi jednotlivými krajinami EÚ?  

Keďže zo zverejnených  výsledkov vedeckých výskumov vyplývajú značné rozdiely  

medzi jednotlivými skupinami podnikov podľa veľkosti, tak v našej vedeckej stati sme podniky 

rozdelili do troch skupín podľa veľkosti. V každej skupine  sme zisťovali konvergenčné tendencie.  

Cieľom našej vedeckej štúdie je určiť konvergenčné tendencie, teda či rozdiely v rámci vzdelávania 

v IKT v podnikoch rozdelených do troch skupín podľa veľkosti sa medzi krajinami EÚ zmenšujú 

a určiť, ktoré krajiny je možné zaradiť medzi lídrov, z ktorých by si mali brať príklad aj ďalšie 

krajiny.  

Podľa nášho názoru takéto zistenie zatiaľ absentuje. Riešenie výskumnej otázky môže pomôcť 

k určeniu smerovania prístupov v rámci vzdelávania v oblasti IKT v ostatných krajinách EÚ. 

Aby sme splnili cieľ, tak sa zameriame na riešenie nasledujúcich úloh: 

-určiť špecifiká skupín podnikov rozdelených podľa veľkosti analýzou vývoja časových radov 

ukazovateľa „podiel podnikov, ktoré poskytli školenie na rozvoj/aktualizáciu zručností IKT“,  

-určiť špecifiká v krajinách EÚ, 

-určiť konvergenčné tendencie krajín EÚ v jednotlivých skupinách podnikov podľa veľkosti, 

-určiť krajiny, v ktorých sú odlišné tendencie v rámci jednotlivých skupín podnikov podľa veľkosti, 
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-v rámci všetkých úloh diskutovať závery a hľadať príčiny špecifík. 

II. Údaje a metódy 

V našich analýzach sme vychádzali z hodnôt ukazovateľa „podiel podnikov, ktoré poskytli školenie 

na rozvoj/aktualizáciu zručností IKT.“ Hodnoty ukazovateľa sú v % a vyjadrujú podiel z celkového 

počtu podnikov. Údaje sme čerpali z databázy Eurostatu (2022, 1). Analyzovaným časovým obdobím 

sú roky 2012-2020 s výnimkou roku 2013. Dôvodom vynechania údajov v roku 2013 bolo 

nezverejnenie údajov. Do analýzy sme zahrnuli 27 krajín EÚ (ďalej EU27).  

V analýze sme zisťovali, či prevažujú tendencie ku konvergencii, resp. tendencie ku divergencii. 

Zisťovania sme robili pre podniky rozdelené do skupín podľa veľkosti. Podniky sme rozdelili na malé 

s počtom zamestnancov 10-49, na stredné s počtom zamestnancov 50-249 a veľké s počtom 

zamestnancov 250 a viac. Toto delenie považujeme za dôležité. Je to z dôvodu, že podiely podnikov, 

ktoré poskytujú IKT vzdelávanie sa výrazne líšia v závislosti od ich veľkosti. Údaje za podniky 

s počtom zamestnancov menej ako 10 neboli zverejnené. Do podnikov neboli zaradené podniky 

z finančného sektora. V prípade chýbajúcich údajov sme na doplnenie údajov použili metódu 

najbližšieho suseda.  

V našej vedeckej štúdii sa venujeme absolútnej (nepodmienenej) konvergencii. O nepodmienenej 

konvergencii hovoríme vtedy, keď všetky regióny konvergujú k jednému ustálenému stavu (Kováč, 

Gerulová, Buček, 2011). Na analýzu konvergencie krajín EU27 sme využili metódu beta 

konvergencie a sigma konvergencie.  

Beta konvergencia má základ v neoklasickej teórii ekonomického rastu podľa ktorej ak pôvodne 

chudobnejšie krajiny majú vyššiu dynamiku rastu, tak to vedie ku konvergencii medzi krajinami.  

Vzťah sa pre náhodnú premennú Y  vyjadrí pomocou nelineárnej rovnice: 
1

𝑇
log (

𝑌𝑖,𝑡0+𝑇

𝑌𝑖,𝑡0
) = 𝑎 − (

1−𝑒−𝛽𝑇

𝑇
)𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖,𝑡0 + 𝑢𝑖,𝑡0,𝑡0+𝑇 ,       (1) 

kde  

𝑌𝑖,𝑡0  je hodnota ukazovateľa v i-tej krajine v čase t0 

𝑌𝑖,𝑡0+𝑇 je hodnota ukazovateľa v i-tej krajine v čase t0+T  

ui je náhodná zložka v i-tej krajine medzi obdobím  t0 a t0+T 

a je konštanta 

β je rýchlosť konvergencie (Barro, Xavier Sala-i-Martin, 1992). 

Beta konvergencia nastáva, ak výraz 1 − 𝑒−𝛽𝑇je kladný, teda ak β je väčšia ako 0 (Sojková, 2001). 

Vo vzťahu (1) sú použité logaritmované údaje. „Logaritmovanie eliminuje pozitívnu asymetriu 

rozdelenia a spravidla približuje odľahlé hodnoty k ostatným“ (Minařík, Borůvková, Vystrčil, 2013, 

s. 90).  

Vzťah pre beta konvergenciu sa častejšie vyjadruje v upravenom tvare 

1

𝑇
log (

𝑌𝑖,𝑡0+𝑇

𝑌𝑖,𝑡0
) = 𝑎 + 𝑏 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖,𝑡0 + 𝑢𝑖,𝑡0,𝑡0+𝑇 .        (2) 

Beta konvergencia nastane, keď b je záporné číslo (Smrčková, Vlček, Cvengroš, 2008).  

O prevažujúcej tendencii ku beta konvergencii hovoríme vtedy, keď je funkcia (2) klesajúca. 

V prípade nízkej hodnoty koeficienta determinácie považujeme konvergenciu za málo preukaznú 

(Minařík, Borůvková, Vystrčil, 2013). Vtedy sa analýza dopĺňa o korelačný diagram. Je to graf, 

kde na osi x je logaritmus počiatočných hodnôt a na osi y je logaritmus priemerných koeficientov 

rastu. Ak plochu grafu rozdelíme kolmými osami, kde jedna prechádza aritmetickým priemerom 
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logaritmov počiatočných hodnôt a druhá aritmetickým priemerom logaritmov priemerných 

koeficientov rastu, tak dostaneme štyri kvadranty a všetky analyzované krajiny rozdelíme do štyroch 

skupín. V prvom kvadrante sú krajiny, ktoré majú nadpriemerné počiatočné hodnoty a nadpriemerný 

priemerný koeficient rastu. Tieto krajiny sa vzďaľujú od ostatných. V druhom kvadrante sú krajiny, 

ktoré majú podpriemerné počiatočné hodnoty a nadpriemerný priemerný koeficient rastu. V treťom 

kvadrante sú krajiny, ktoré majú podpriemerné počiatočné hodnoty aj podpriemerný priemerný 

koeficient rastu. Majú tendenciu zaostávať za ostatnými. V štvrtom kvadrante sú krajiny, ktoré majú 

nadpriemerné počiatočné hodnoty a podpriemerný priemerný koeficient rastu (Minařík, Borůvková, 

Vystrčil, 2013).  

Podľa Smrčkovej, Vlčeka a Cvengroša (2008) má sigma konvergencia taktiež základ v neoklasickej 

teórii ekonomického rastu, podľa ktorej všetky štáty konvergujú k rovnakej úrovni. K sigma 

konvergencii dochádza, ak sa variačný koeficient analyzovaného ukazovateľa (jeho logaritmu) 

zmenšuje v čase. Niektorí autori používajú na meranie variability aj smerodajnú odchýlku. 

Tá je však ovplyvnená priemernými hodnotami. Pri hodnotení konvergencie relatívnych hodnôt 

sa používa zriedka (Hamada, 2014).  

Podľa Kováča, Gerulovej a Bučeka (2011) je beta konvergencia nutnou podmienkou pre sigma 

konvergenciu. Nie je však postačujúcou podmienkou. Sigma konvergencia je niektorými autormi 

kritizovaná. Dôvodom je hlavne prítomnosť priestorovej autokorelácie, ktorá môže skresliť výsledky.  

III. Podiel podnikov, ktoré poskytli školenie na rozvoj/aktualizáciu zručností IKT v EU27 

V prvom kroku sme sa zamerali na určenie špecifík v oblasti IKT vzdelávania pre jednotlivé skupiny 

podnikov podľa veľkosti (tabuľka 1). 

Tabuľka 1 Podiel podnikov, ktoré poskytli školenie na rozvoj/aktualizáciu zručností IKT  

 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Malé podniky (%), ktoré poskytujú 
školenie na rozvoj IKT zručností 

14 16 16 17 16 

 

17 

 

19 

 

15 

Stredné podniky (%), ktoré poskytujú 
školenie na rozvoj IKT zručností 

36 38 38 37 38 

 

39 

 

41 

 

37 

Veľké podniky (%), ktoré poskytujú 
školenie na rozvoj IKT zručností 

65 67 68 67 67 

 

68 

 

70 

 

68 

Zdroj: Eurostat (2022, 1) 

Z časových radov môžeme usúdiť, že v EU27 boli v podieloch podnikov, ktoré poskytli  IKT školenie 

medzi jednotlivými skupinami výrazné rozdiely. Najmenšie hodnoty v časovom rade boli v prípade 

malých podnikov. Naopak najväčšie hodnoty v časovom rade boli v prípade veľkých podnikov (graf 

1). Toto zistenie korešponduje aj so závermi autorov Dagdilelis, Satratzemi a Evangelidis (2003). 

Príčin môže byť viacero. Jedným z nezanedbateľných dôvodov je skutočnosť, že veľké podniky majú 

väčšie finančné zdroje určené na vzdelávanie. Majú teda aj väčšiu možnosť uskutočniť IKT 

vzdelávanie. Na základe rozdielov medzi skupinami podnikov budeme skúmať jednotlivé skupiny 

osobitne. 

Od roku 2012 do roku 2019 sa vo všetkých troch skupinách hodnoty podielu podnikov, ktoré 

uskutočnili IKT vzdelávanie zvýšili. Najväčší nárast bol v prípade malých podnikov. Hodnota 

ukazovateľa od roku 2012 do roku 2019 vzrástla až o 35,7 %. V stredných podnikoch vzrástla 

hodnota o 13,9 %. Vo veľkých podnikoch bol nárast najmenší, len o 7,7 %. Z toho môžeme usúdiť, 

že aj rozdiely v podieloch podnikov, ktoré uskutočňujú IKT vzdelávanie medzi jednotlivými 

skupinami podnikov sa zmenšili. V roku 2020 došlo u všetkých troch skupín podnikov k poklesu 

hodnôt v časovom rade. Dôvodom bola zložitá epidemiologická situácia súvisiaca s pandémiou 

COVID 19, ktorá výrazne ovplyvnila činnosť podnikov. Zvýšil sa podiel ľudí pracujúcich z domu. 
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Podľa Eurostatu (2022, 3) v roku 2019 pracovalo z domu v EU27 5,5 % ľudí z celkového počtu 

zamestnaných. V roku 2020 ich počet vzrástol na 12 % a v roku 2021 na 13,4 %. Mimoriadna situácia 

vyhlásená v mnohých krajinách EÚ sťažovala organizovanie školení. Teda od roku 2020 sa vplyvom 

pandémie výrazne zmenil spôsob vykonávanie práce a  prístup k IKT technológiám. Organizovanie 

školení bolo však výrazne sťažené. Cieľom našej vedeckej state nebolo sledovať zmeny, ktoré boli 

ovplyvnené situáciou v dôsledku COVID 19, preto sme sa pri sledovaní konvergenčných tendencií 

zamerali na obdobie do roku 2019. 

Graf 1 Podiel podnikov, ktoré poskytli školenie na rozvoj/aktualizáciu IKT zručností v EU27   

 
 

Zdroj: Eurostat (2022, 1) 

V podieloch podnikov, ktoré poskytovali školenie na rozvoj/ aktualizáciu zručností IKT boli značné 

rozdiely medzi krajinami EU27. Najväčšie hodnoty ukazovateľa boli vo všetkých troch skupinách 

podnikov dosahované vo Fínsku a v Belgicku. V rámci stredných podnikov boli dosahované vysoké 

hodnoty okrem Fínska a Belgicka aj vo Švédsku a v rámci veľkých podnikov boli dosahované vysoké 

hodnoty aj v  Slovinsku. Najmenšie hodnoty podielu podnikov, ktoré poskytovali školenie na rozvoj/ 

aktualizáciu zručností IKT boli vo všetkých troch skupinách podnikov dosahované v Rumunsku, 

v Bulharsku a v Litve. V súlade s autormi Laurenti, Costantiello, Matarrese a Leogrande (2022, s. 7) 

môžeme tvrdiť, že hodnoty IKT vzdelávania poskytované podnikmi boli vyššie v krajinách severnej 

a strednej Európy a nižšie v krajinách južnej a východnej Európy.  

IV. Konvergenčné tendencie krajín EÚ 

Konvergenciu krajín EU27 na základe podielu podnikov poskytujúcich školenie na rozvoj/ 

aktualizáciu zručností IKT  sme zisťovali metódou beta konvergencie. Počiatočné hodnoty (Y0) boli 

hodnoty podielu podnikov poskytujúcich školenie na rozvoj/ aktualizáciu zručností IKT v roku 2012. 

Posledný rok analyzovaného obdobia bol rok 2019. Na analýzu sme použili logaritmované údaje. 

Nezávislou premennou bol logaritmus počiatočných hodnôt. Závislou premennou bol logaritmus 

priemerného koeficienta rastu (k), ktorý sme vyjadrili geometrickým priemerom. Parametre lineárnej 

regresie sme vyjadrili pre každú z troch skupín podnikov v programe Statistica (tabuľka 2, tabuľka 

3). 
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Tabuľka 2 Beta konvergencia – parametre lineárnej regresie 
 R2 (%) Absolútny člen p-hodnota 

absolútneho 
člena 

Regresný 
koeficient 

p-hodnota 
regresného 
koeficienta 

Malé podniky 20,34% 0,0554 0,00528 -0,0389 0,01823 
Stredné podniky 21,04% 0,0470 0,00855 -0,0277 0,01611 
Veľké podniky 43,31% 0,0659 0,00009 -0,0347 0,00019 

Zdroj:  podľa Eurostatu (2022, 1) 

Tabuľka 3 Beta konvergencia – lineárna regresná funkcia 
 Tvar lineárnej regresnej funkcie 

Malé podniky logk=0,0554-0,0389logY0 
Stredné podniky logk=0,0470-0,0277ogY0 
Veľké podniky logk=0,0659-0,0347logY0 

Zdroj: podľa Eurostatu (2022, 1) 

Vo všetkých troch prípadoch je regresný koeficient záporné číslo. Regresná funkcia je teda 

vo všetkých troch prípadoch klesajúca. Čo naznačuje tendenciu ku konvergencii. V prípade malých 

a stredných podnikov má koeficient determinácie R2 hodnotu oveľa nižšiu ako v prípade veľkých 

podnikov. V prípade veľkých podnikov má koeficient determinácie R2 hodnotu 43,31 % a môžeme 

hovoriť o prevažujúcej tendencii ku konvergencii. V prípade malých a stredných podnikov 

považujeme konvergenciu za málo preukaznú.  

Keďže beta konvergencia je nutnou podmienkou sigma konvergencie je zrejmé, že v prípade malých 

a stredných podnikov nedošlo od roku 2012 do roku 2019 ku sigma konvergencii. Avšak sigma 

konvergenciou môžeme poukázať na to, ako sa striedajú jednotlivé tendencie a určiť obdobie kedy 

prevažovala tendencia ku konvergencii.  

Na analýzu striedania tendencií sme použili logaritmované hodnoty (odstraňujú skreslenie, ktoré 

vzniká vplyvom asymetrie). Hodnoty variačného koeficienta logaritmu hodnôt sú v tabuľke 4. 

Z uvedených hodnôt vyplýva, že najväčšiu variabilitu analyzovaného ukazovateľa meranú variačným 

koeficientom logaritmu hodnôt mali krajiny EU27 v malých podnikoch.  

Tabuľka 4 Variačný koeficient logaritmu hodnôt podielu podnikov, ktoré poskytli školenie na rozvoj/aktualizáciu 

zručností IKT v EU27  

 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Malé podniky (%), ktoré poskytujú 
školenie na rozvoj IKT zručností 

0,1872 0,1967 0,1932 0,2096 0,2045 0,1935 0,1595 0,1703 

Stredné podniky (%), ktoré poskytujú 
školenie na rozvoj IKT zručností 

0,1300 0,1191 0,1203 0,1237 0,1315 0,1299 0,1131 0,1092 

Veľké podniky (%), ktoré poskytujú 
školenie na rozvoj IKT zručností 

0,0669 0,0613 0,0611 0,0603 0,0597 0,0564 0,0532 0,0544 

Zdroj: podľa Eurostatu (2022, 1) 

Pokles variačného koeficienta logaritmovaných hodnôt analyzovaného ukazovateľa bol v prípade 

veľkých podnikov až do roku 2019. Rozdiely medzi krajinami EU27 sa v rámci analyzovaného 

ukazovateľa zmenšili. Krajiny EU27 sa k sebe priblížili. Môžeme hovoriť o prevažujúcej tendencii 

krajín EU27 v rámci analyzovaného ukazovateľa ku konvergencii. V rámci malých a stredných 

podnikov sa konvergenčné tendencie neprejavili v celom analyzovanom období. V malých 

podnikoch môžeme hovoriť o konvergenčných tendenciách od roku 2016 do roku 2019. V stredných 

podnikoch môžeme hovoriť o konvergenčných tendenciách od roku 2017 do roku 2020.  

Z uvedeného môžeme zhrnúť, že v celom období od roku 2012 do roku 2019 môžeme hovoriť 

o tendencii ku konvergencii len v prípade veľkých podnikov. V prípade malých podnikov môžeme 

hovoriť o tendencii ku konvergencii v období od roku 2016 do roku 2019. Obdobie rokov 2012 

až 2016 sa v malých a stredných podnikoch tendencia ku konvergencii neprejavila. Z uvedeného nám 

vyplýva, že krajiny EU sa priblížili v hodnotách ukazovateľa podiel podnikov, ktoré poskytujú IKT 

vzdelávania v rámci podnikov, ktoré majú nad 250 zamestnancov. V prípade malých a stredných 

podnikov sa takéto tendencie prejavili od roku 2017 do roku 2019.  
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V poslednom kroku sme vytvorili korelačné diagramy (graf 2, graf 3 a graf 4). Zaujímalo nás, 

ktoré krajiny sa vzďaľujú od ostatných a naopak, ktoré krajiny zaostávajú za ostatnými v rámci 

analyzovaného ukazovateľa. Zároveň sme sa zamerali na rozdiely medzi skupinami podnikov v rámci 

jednotlivých krajín. Z logaritmov počiatočných hodnôt a z logaritmov priemerných koeficientov 

rastu, ktoré sú základom pre vytvorenie korelačného diagramu môžeme konštatovať, že významné 

postavenie medzi štátmi EÚ malo Švédsko. Malo nadpriemerné počiatočné hodnoty ukazovateľa 

a nadpriemerný priemerný koeficient rastu vo všetkých troch skupinách podnikov (nachádzalo 

sa vo všetkých skupinách v prvom kvadrante). Švédsko sa vzďaľovalo od ostatných krajín EU27. 

Nadpriemerné počiatočné hodnoty a aj nadpriemerný priemerný koeficient rastu v rámci malých 

a stredných podnikov zaznamenalo Luxembursko. V rámci veľkých podnikov malo 

však podpriemerný priemerný koeficient rastu a teda malo tendenciu sa presunúť do tretieho 

kvadrantu. Pre obe krajiny je charakteristické, že dosahujú nadpriemernú výkonnosť ekonomiky. 

Veľké rozdiely medzi jednotlivými skupinami podnikov mala Česká republika a Dánsko. Oba štáty 

mali nadpriemerné počiatočné hodnoty a nadpriemerný priemerný koeficient rastu v rámci hodnôt 

ukazovateľa vo veľkých podnikoch. V rámci malých a stredných podnikov bol však ich priemerný 

koeficient rastu podpriemerný. Naopak Belgicko malo nadpriemerné počiatočné hodnoty 

a nadpriemerný priemerný koeficient rast v rámci hodnôt ukazovateľa v malých podnikoch. 

Portugalsko, Francúzsko, Malta a Nemecko mali najlepšie výsledky v rámci vzdelávania v malých 

podnikoch. Mali nadpriemerné počiatočné hodnoty aj nadpriemerný priemerný koeficient rastu. 

Určite by bolo zaujímavé a prínosné sledovať systémy školení zručností IKT v malých podnikoch 

v týchto krajinách. 

 Graf 2 Korelačný diagram – malé podniky 

logk = 0,0554-0,0389logY0

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

logY0

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

lo
g
k

Belgicko

Bulharsko

Česko Dánsko

Nemecko
Estónsko

ÍrskoGrécko

Španielsko

Francúzsko

Chorvátsko

Taliansko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Maďarsko

Malta

Holandsko

Rakúsko

Poľsko

Portugalsko
Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Fínsko

Švédsko

 
Spracované na základe údajov Eurostatu (2022, 1) 

V treťom kvadrante sa vo všetkých troch skupinách nenachádzala žiadna krajina. Teda žiadna krajina 

nezaostávala za ostatnými vo všetkých troch skupinách. V rámci malých a stredných podnikov 

sa však v tretej skupine nachádzalo Bulharsko, Grécko a Litva.  Maďarsko sa nachádzalo v tretej 

skupine v rámci malých. Je zaujímavé, že Estónsko a Chorvátsko sa nachádzalo v tretej skupine 

v rámci veľkých podnikov. Pre krajiny, ktoré sú v rámci vzdelávania v oblasti IKT v podnikoch 

zaradené do tretieho kvadrantu je charakteristické, že svojou ekonomickou výkonnosťou patria  
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medzi podpriemerné (Eurostat, 2022, 2). Môžeme teda konštatovať, že krajiny, ktoré zaostávali 

v rámci IKT vzdelávania za ostatnými krajinami, dosahujú v rámci výkonnosti ekonomiky (meranou 

HDP na obyvateľa) podpriemerné hodnoty. Nie je medzi nimi žiadna krajina EU27, ktorá by 

dosahovala nadpriemernú výkonnosť ekonomiky. 

Graf 3 Korelačný diagram – stredné podniky 
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Spracované na základe údajov Eurostatu (2022, 1) 

Graf 4 Korelačný diagram – veľké podniky
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Spracované na základe údajov Eurostatu (2022, 1) 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 107 

Z uvedených záverov sa dá predpokladať, že pre ekonomický rozvoj a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti  je veľmi dôležité systematické vzdelávanie v oblasti IKT v rámci podnikov. 

V krajinách EU27 je potrebné sa zamerať predovšetkým na digitálne vzdelávanie v malých 

podnikoch. Nové prístupy na rozširovanie tohto typu vzdelávania v podnikoch treba hľadať 

predovšetkým v krajinách bývalého socialistického bloku. Priblíženie sa krajín východnej a strednej 

Európy v IKT vzdelávaní v podnikoch v týchto krajinách k IKT vzdelávaniu v krajinách strednej 

a severnej Európy by mohlo prispieť k ich rýchlejšiemu ekonomickému rastu. 

V. Záver 

V zhode so závermi Dagdilelisa, Satratzemiho a Evangelidisa (2003) môžeme konštatovať, 

že najmenšie hodnoty v podiele podnikov, ktoré poskytli školenie na rozvoj/aktualizáciu zručností 

IKT v krajinách EU27 sú v prípade malých podnikov. Naopak najväčšie hodnoty ukazovateľa 

sú v prípade veľkých podnikov. Predpokladáme, že dôležitou príčinou je, že veľké podniky majú 

väčšie finančné zdroje určené na vzdelávanie. Majú teda aj väčšiu možnosť uskutočniť IKT 

vzdelávanie.  

Krajiny EU27 sa výrazne líšia v podiele podnikov, ktoré poskytli školenie na rozvoj/aktualizáciu 

zručností IKT. Najväčšie hodnoty ukazovateľa boli vo Fínsku a v Belgicku. Najmenšie hodnoty 

ukazovateľa vo všetkých troch skupinách podnikov boli v Rumunsku, v Bulharsku a v Litve. 

Rovnako ako autori Laurenti, Costantiello, Matarrese, Leogrande (2022, s. 7) môžeme tvrdiť, 

že hodnoty IKT vzdelávania sú vyššie v krajinách severnej a strednej Európy a nižšie v krajinách 

južnej a východnej Európy.  

IKT vzdelávanie v krajinách EÚ sa líši aj v konvergenčných tendenciách v jednotlivých skupinách 

podnikov. Na základe použitia metódy beta konvergencie môžeme v období rokov 2012 až 2019 

v prípade veľkých podnikov hovoriť o prevažujúcej  tendencii ku konvergencii. V prípade malých 

a stredných podnikov považujeme konvergenciu za málo preukaznú.  

Doplnením metódy beta konvergencie o korelačný diagram môžeme konštatovať, že významné 

postavenie medzi štátmi EÚ malo Švédsko. Je to jediná krajina EU27, ktorá v  analyzovanom období 

mala nadpriemerné počiatočné hodnoty ukazovateľa a nadpriemerný priemerný koeficient rast 

vo všetkých troch skupinách podnikov. Švédsko sa v rámci hodnôt ukazovateľa vzďaľovalo 

od ostatných krajín EU27. Môžeme ho považovať za lídra. 

Medzi krajinami, ktoré v rámci analyzovaného ukazovateľa zaostávali za ostatnými  nie je žiadna 

krajina, ktorá svojou ekonomickou výkonnosťou patrí medzi nadpriemerne výkonné. Môžeme teda 

konštatovať, že krajiny, ktoré zaostávali v hodnotách analyzovaného ukazovateľa  za ostatnými, 

dosahovali v rámci výkonnosti ekonomiky podpriemerné hodnoty.  

Ďalší výskum, ktorý by analyzoval prístup podnikov v rámci IKT vzdelávania vo Švédsku,  

resp. v iných krajinách ktoré majú nadpriemerné počiatočné hodnoty a nadpriemerný priemerný 

koeficient rastu by mohol byť prínosom pre ďalšie krajiny EU27. 

Financovanie 

Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0689/20 Digitálna ekonomika a zmeny v systéme 

vzdelávania ako reflexia na požiadavky trhu práce. 
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ANALYSIS OF FLOWS OF FOREIGN STUDENTS COMING  

TO SLOVAKIA FROM 2009 TO 2021 

Martina Chrančoková1, Dušana Dokupilová2 

Abstract 

The present time is the time of globalization and digitization, and this has also affected migration 

flows for education. Humanity was also significantly affected by the Covid 19 virus, and many things 

changed and went in a different direction than expected. This article will look at Slovakia as a country 

providing education to foreign students, a provider of education. We will look at the migration flows 

of international students to Slovakia since its inception. And we will reassess whether the mentioned 

flows of students have somehow been more accurately depicted. To describe them, we will use 

descriptive statistics, comparison and analysis of data obtained from the Ministry of Education, 

Science, Research and Sports of the Slovak Republic. The aim of the article is to find 

out which countries Slovakia is attractive for education and which type of schools are preferred 

for foreign students in our country. 

Keywords 

International Students Migration, Education Flows, Public and External Study 

I. Úvod 

Nachádzame sa v dobe kedy sa začal brať väčší dôraz na dosiahnuté vzdelanie. Vzdelanie a rôzne 

typy vzdelávacích inštitúcií sa snažia neustále zlepšovať a dať svojim žiakom a študentom lepšiu 

perspektívu pre život, tak aby sa neskôr vedeli čo najlepšie uplatniť na trhu práce. Zahraničné 

vzdelanie sa v minulosti, ale o to viac v súčasnej dobe, hodnotilo a hodnotí za oveľa cennejšie 

jako vzdelanie získané doma, tým myslíme na Slovensku. Podľa Kuptscha (2006) malo zahraničné 

vzdelanie vyššiu hodnotu v súčasnom svete globalizácie. Migrácia študentov je našou súčasťou 

už dlhé roky, ale nikdy sa jej nevenovalo toľko pozornosti ako iným typom migrácie, napríklad 

nelegálnej migrácii (Baláž, 2010). Európska únia (EÚ) stále hľadá a pokúša sa vytvoriť dokonalejšie 

medzinárodné porovnanie merateľných ukazovateľov migrácie vo svojich členských krajinách. 

Vďaka nim by sa vedela viac zamerať na vzdelávacie príležitosti pre zahraničných študentov 

vzhľadom na tzv. krajiny vzdelávania, tj. také, v ktorých sa rozhodli daní študenti študovať a možno 

aj neskôr pracovať a žiť. Krajiny si vytvárajú svoje vlastné politiky ohľadne vzdelávacieho systému 

a každá vzdelávacia inštitúcia to rieši individuálne. Práve tento typ správania bolo prakticky lepšie 

možno spozorovať cez pandémiu COVID 19. Tieto politiky sa stali viac viditeľnými pre verejnosť 

a bolo aj jednotlivo vidieť ako sa konkrétne krajiny a vzdelávacie inštitúcie popasovali s týmto 

problémom pandémie. Cieľom tohto článku je zamerať sa na prílev mozgov do krajiny Slovensko. 

Predmetom výskumu boli zahraniční študenti, ktorí na Slovensku študovali od roku 2009 po rok 2021. 

Dáta nám boli poskytnuté z Centra vedecko-technologických informácií Slovenskej republiky  

(CVTI SR). Ďalším zdrojom nám slúžila publikácia OECD s názvom Education at a Glance 2021 

(OECD Indicators). OECD sa v tejto publikácii snaží analyzovať a porovnávať vybrané ukazovatele 

na porovnanie vzdelávacích systémov krajín a zvolených využívaných politík daných krajín. OECD 
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ako medzinárodná organizácia sa týmto snaží o dosiahnutie pokroku vo svojich členských krajinách. 

Na spracovanie údajov sme použili deskriptívnu štatistiku. 

Všeobecne sa na migráciu dá pozerať z viacerých pohľadov. My sa v tomto článku chceme 

na ňu pozrieť z pohľadu zahraničných študentov a krajín, v ktorých sa zahraniční študenti rozhodli 

študovať. Medzinárodná migrácia študentov sa klasifikuje ako legálna migrácia. Jednou 

z najhlavnejších teórii migrácie je teória pull-push. Všeobecne sa push faktory charakterizujú zväčša 

ako nízku životnú úroveň, občianske nepokoje a iné možné negatívne ovplyvňujúce faktory. 

Opačne, k pull faktorom patria napríklad vyššie mzdy, vyššia životná úroveň atď. Cesta 

za vzdelávaním sa radí skôr k pull faktorom. Študenti patria k významnému ľudskému kapitálu 

každej krajiny a len za pomoci vzdelaných ľudí sa dá tvoriť dobrá a úspešná budúcnosť 

(Chrančoková & Dokupilová, 2020).  

Medzinárodnej migrácii študentov sa na rozdiel od iných foriem mobilít venovalo v minulosti, 

ale aj v súčasnosti menej pozornosti, ako by si táto téma zaslúžila. Väčšina článkov ohľadne migrácie 

študentov alebo mobility študentov sa zaoberá migračnými tokmi študentov z rozvojových 

do vyspelých krajín, na ktoré sa pozerá hlavne ekonomicky. Tieto toky sú zväčša jednosmerné 

a končia sa pre jednu stranu. Pre krajinu pôvodu je to tzv. únik mozgov tzv. “brain drain“ (Docquier 

et al., 2007; Lowell & Findlay, 2002). Samozrejme ale existujú aj vzájomné migračné toky študentov 

medzi vyspelými krajinami. V tomto type tokov nie sú ekonomické rozdiely až také významné. 

Migračné toky medzi vyspelými krajinami majú skôr cirkulárnu podobu a krajina, ktorá získava nový 

ľudský kapitál, prijímajúca krajina, sa môže pochváliť tzv. zisku mozgov “brain gain“ (Baláž, 2010). 

My sa chceme v tomto článku pozrieť presne na opačný smer, a to zamerať sa na tzv. zisk mozgov 

a ľudského kapitálu, ktorý k nám prúdi z iných krajín. Konkrétne ide o toky zahraničných študentov 

prichádzajúcich študovať priamo na Slovensko. 

Článok sme rozčlenili na štyri kapitoly. Úvod mal za cieľ predstaviť veľmi stručne danú 

problematiku. V druhej kapitole sme sa venovali súčasnému vzdelávaciemu systému na Slovensku. 

V tretej kapitole sme sa dotkli histórii migrácie zahraničných študentov na Slovensku a to najprv 

teoreticky a neskôr aj prakticky analyzovaním zozbieraných údajov ohľadne počtov zahraničných 

študentov za dané roky. V závere sme zhrnuli stručne naše poznatky zo skúmanej problematiky 

a našou snahou bolo sa aj vyjadriť k cieľu tohto článku. 

II. Súčasný vysokoškolský vzdelávací systém na Slovensku 

Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho spoločného priestoru, je rozvíjať vedomosti, 

tvorivosť, múdrosť, dobro v každom človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, pre blaho celej 

spoločnosti a krajín. Napĺňanie tohto poslania je hlavným cieľom vysokých škôl a všetkých 

vzdelávacích inštitúcii. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej 

správy Slovenskej republiky pre základné, stredné a vysoké školstvo, školské zariadenia, celoživotné 

vzdelávanie, vedu a pre štátnu podporu športu a  mládež. Ministerstvo riadi školy a školské zariadenia 

na území Slovenskej republiky prostredníctvom všeobecne záväzných pravidiel, poskytovaním 

profesijného poradenstva všetkým zriaďovateľom, spravuje sieť škôl a školských zariadení 

v Slovenskej republike. Prostredníctvom krajských školských úradov zabezpečuje realizáciu štátnej 

správy. Kompetencie ministerstva sú stanovené zákonom (MINEDU, 2022a). Všeobecný právny 

rámec pre činnosť vysokých škôl poskytuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky ministerstva. Medzi ďalšie významné vzdelávacie 

inštitúcie patrí Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), klasifikuje sa  

medzi príspevkové organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slovenský 

vzdelávací systém sa riadi klasifikáciou stupňov vzdelania vychádzajúcej z medzinárodnej 

štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED). Je to určitý nástroja na zostavovanie štatistík  

o vzdelávaní na medzinárodnej úrovni. ISCED 2011 bol formálne prijatý v novembri 2011 a je 

základom úrovní prezentovaných v tejto publikácii (OECD, 2021). 
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Na Slovensku v súčasnej dobe pôsobí dokopy 33 vysokých škôl. Týchto 33 vysokých škôl sa delí 

na 3 kategórie: verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy. V roku 2022 

disponovalo Slovensko s 20 vysokými školami, ktoré patria k verejným, 3 vysoké školy patria 

k štátnym a 10 vysokých škôl patrí k súkromným vysokým školám (MINEDU, 2022a). 

Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a ruší zákonom. 

Súkromná vysoká škola je definovaná ako právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo 

so sídlom na území členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami 

Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo 

založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda 

Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu. Štátne vysoké školy sú riadené priamo 

ministerstvami nášho štátu, ktoré riešia smerovanie našej krajiny  (MINEDU, 2022a).  

Od 1. 9. 2019 vstúpila do účinnosti nová sústava študijných odborov obsahujúca 48 študijných 

odborov. Vysokoškolské vzdelanie je poskytované v troch stupňoch – bakalársky, 

magisterský/inžiniersky a doktorandský. K 1. 3. 2021 mali vysoké školy akreditovaných spolu  

6498 študijných programov. V dennej forme majú vysoké školy akreditovaných 3454 študijných 

programov, v externej 3044 študijných programov.  Pri dennej forme štúdium podľa odporúčaného 

študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci 

študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej 

tvorivej činnosti. Pri externej forme štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá 

v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu  

750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti. 

Od akademického roku 2002/2003 používa Slovenská republika kreditový systém vyjadrujúci 

štandardnú záťaž študenta v ECTS, ktorá predstavuje 60 kreditov na jeden akademický rok v dennej 

forme štúdia (MINEDU, 2022a).  

III. Migračné toky zahraničných študentov na Slovensko 

Slovensko nepatrí k veľmi obľúbeným cieľovým krajinám migrantov. Zatiaľ môžeme povedať, 

že patrí k neprebádaným krajinám, ktorej sa ešte tak rapídne nedotkol priebeh migrácie. Doteraz je 

Slovenská republika výlučne považovaná za krajinu pôvodu migrantov, teda krajinou emigračných 

tokov tzv. odlivu mozgov. Samozrejme, že na Slovensko prichádzajú aj študenti, ktorí chcú u nás 

študovať a Slovensko sa im zdá dosť atraktívne. Tento článok sa preto chce pozrieť na túto 

problematiku zo strany druhej, a to ako na prílev ľudského kapitálu. Či je Slovensko dosť atraktívne 

pre zahraničných študentov, a ak áno, tak z akých krajín. 

Migračné zmeny priniesol krajine až vstup Slovenska do Európskej únie, a to v roku 2004. 

Vtedy poklesla na Slovensku hlavne nelegálna a azylová migrácia a osemnásobne sa zvýšila legálna 

migrácia. Aj napriek tomu, že rast populácie cudzincov na Slovensku zostal na nízkej úrovni (IOM, 

2022).  

Migrácia zahraničných študentov za štúdiom bola v rokoch 2004 až po rok 2009 veľmi málo 

skúmanou témou. V tejto dobe štatistický ukazovateľ zahŕňal iba súčty žiakov a aj študentov.  

Divinský (2009) sa vo svojej práci vyjadril, že: „Kardinálnym dôvodom bol nielen jej objektívny ráz, 

ale aj jej ponímanie spoločnosťou. Je pravda, že v predmetných rokoch bol rozsah migrácie 

za štúdiom niekoľkonásobne menší v porovnaní s objemom ďalších zložiek zahraničnej migrácie 

v krajine – migrácie za prácou, azylovej migrácie či nelegálnej migrácie. Na druhej strane však bola 

imigrácia žiakov a študentov zo zahraničia do SR aj subjektívne značne podceňovaná až prehliadaná; 

bola chybne považovaná len za akúsi marginálnu formu migrácie. Pritom kvalitné a komplexné 

vzdelávanie detí migrantov (vrátane zvládnutia slovenčiny) je nevyhnutným predpokladom 

ich úspešnej integrácie do majoritnej spoločnosti (Bargerová & Divinský, 2008). Okrem toho školné 

uhrádzané zahraničnými študentmi vysokej školy (VŠ) za štúdium znamená pre krajinu ekonomický 

prínos.” Do roku 2005 pretrvávala stagnácia počtu zahraničných študentov (Divinský, 2005). Od roku 

2006 sa začali zvyšovať počty zahraničných žiakov a študentov. V porovnaní s rokmi  2004 a 2008 
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sa zvýšil ich počet o 1,4krát. Hlavnou príčinou zvyšujúcej migrácia mladého ľudského kapitálu bol 

vstup Slovenskej republiky do Európskej únie (Divinský, 2009). Podiel cudzincov študujúcich 

na slovenských vysokých školách v rokoch 2004 až 2008 výrazne stúpol zo 49 % na vyše 63 % 

zo súhrnného počtu zahraničných študentov na Slovensku (konkrétne išlo o štatistiky Ústavu 

informácií a prognóz školstva). „Vysokoškoláci tak tvorili jednoznačne najpočetnejšiu skupinu  

medzi imigrantmi na školách SR” (Divinský, 2009). V sledovanom období 2004 až 2008 patrili  

medzi najdôležitejšími krajinami pôvodu Česká republika (zhruba s 1/5 z celkového počtu 

zahraničných žiakov a študentov). Ďalšími krajinami, ktoré mali záujem o slovenské vzdelávanie bolo 

Srbsko, Ukrajina, Vietnam, Izrael, Rusko a ďalšie krajiny. Avšak o Slovensko ako o krajinu 

vzdelávania začali mať záujem študenti z krajín Grécka, Nórska, Francúzska či Nemecka (Divinský, 

2009). 

Tento článok je z časti pokračovaním článku skúmajúceho migračné toky študentov z roku 2020 

(Chrančoková & Dokupilová, 2020). Článok sa venoval emigračných a imigračných tokov študentov 

do krajiny Slovensko v rokoch 2013 po rok 2018. Vtedy zdrojom pre náš výskum bola databáza 

Eurostatu (2009). Zistili sme, že Slovensko je atraktívnym miestom na vzdelávanie pre študentov 

hlavne z Českej republiky, Ukrajiny a Srbska. Konkrétne pre magisterské štúdium to boli zahraniční 

študenti zase hlavne z Českej republiky, Nórska a Ázie. A pre doktorandské štúdium išlo hlavne 

o toky zahraničných študentov z krajín ako Nemecko, Česká republika Poľsko (Chrančoková 

& Dokupilová, 2020). 

Naša súčasná analýza študentských migračných tokov je zo zdrojov CVTI SR a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Tieto zdroje poskytujú údaje od roku 2009 po rok 2021. Celkovo od roku 

2009 po rok 2021 bolo zaregistrovaných vo vysokoškolskom systéme spolu 81  725 zahraničných 

študentov študujúcich na Slovensku. Títo študenti pochádzali celkovo zo 138 krajín (Chrančoková 

& Dokupilová, 2022).   

V roku 2009 študovalo 3 159 zahraničných študentov. Na porovnanie v roku 2021 študovalo 

na Slovensku 11 933 zahraničných študentov, čo je o 3,8x viac ako to bolo v roku 2009. Na grafe 1 

vidieť aj iné počty študentov počas rokov 2009 až do roku 2021. Na grafe 1 vidieť, že ide o rastúci 

trend, pričom v roku 2014 a 2015 bol tento trend najmenej rastúci.  

  



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 114 

Graf 1: Počty zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko 2009-2021 

 

Poznámky: študenti denného štúdia na verejných vysokých školách 
Zdroje: CVTI, Chrančoková & Dokupilová (2022) 

Ďalej nás zaujímali krajiny, z ktorých títo študenti pochádzali. Zamerali sme sa na celkové počty 

študentov za spomínané obdobie výskumu, a to od roku 2009 po rok 2021, a zistili sme, že najväčší 

počet študentov pochádzal z Ukrajiny, bolo to spolu 21 256 zahraničných študentov. Druhou krajinou 

bolo Grécko so 7 980 zahraničnými študentmi a treťou krajinou bolo Nórsko so 6 226 zahraničnými 

študentmi. V grafe 2 sú zobrazené ďalšie krajiny, z ktorých prichádzajú zahraniční študenti 

na Slovensko.  

Graf 2: Počty zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko 2009–2021 z pohľadu krajín 

 

Poznámky: študenti denného štúdia na verejných vysokých školách 

Zdroje: CVTI, Chrančoková & Dokupilová (2022) 

Ide o krajiny ako Srbsko, Česká republika, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Izrael, Rusko, Španielsko, 

Veľká Británia, Irán, Island, Rakúsko, Švédsko, India a Taliansko (viac informácii v grafe 2).  
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V našom výskume sa ďalej zamerali na prichádzajúce toky zahraničných študentov na Slovensko 

v roku 2021. Zistili sme, že najväčší nárast zahraničných študentov pozorujeme hlavne z Ukrajiny. 

Keď sme sa viac zamerali na tejto tok, tak sme zistili, že tento tok sa 65x zväčšil v porovnaní s rokom 

2009. V roku 2009 študovalo na Slovensku 84 študentov, pričom v roku 2021 to už bolo  

5 493 študentov z Ukrajiny. Očividne sme pre Ukrajincov obľúbenou destináciou ohľadne získavania 

vzdelania. Ďalšími krajinami, u ktorých je Slovensko obľúbené ako krajina na získania vzdelania 

sú Rusko, Nemecko, Nórsko (detailnejšie o tom hovorí graf 3).  

Graf 3: Počty zahraničných študentov pre Slovensko v roku 2021 

 

Poznámky: študenti denného štúdia na verejných vysokých školách 

Zdroje: CVTI, Chrančoková & Dokupilová (2022) 

Pomocou analýzy sme zistili, že najviac atraktívne je Slovensko hlavne pre ukrajinských študentov. 

Krajiny v rebríčku obľúbenosti krajín ohľadne štúdia na Slovensku sa veľmi nemenili. Budeme 

vychádzať z grafu 3, kde máme zobrazené tieto toky zahraničných študentov. Na ňom môžeme vidieť 

že tok ukrajinských študentov prevyšuje všetky ostatné. Druhým dôležitým tokom je tok študentov 

z Ruska. Nemeckí študenti sú tretím najdôležitejším tokom študentov v roku 2021. 

V nasledujúcej tabuľke 1 sme si postupne hlbšie analyzovali tieto toky. Porovnali 

sme ich umiestnenie v rebríčku, ktoré si krajiny za 12 rokov ukotvili (od roku 2009 po rok 2021), 

ten sa nachádza v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky s rebríčkom krajín v roku 2021 a následne 

sme porovnali ich umiestnenie, ktoré si vytvorili v roku 2021. Zistili sme pohyb týchto tokov 

a následne sme vedeli porovnať krajiny, z ktorých títo študenti prichádzajú.  
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Tabuľka 1: Presuny v rebríčku atraktívnosti krajín študentov prichádzajúcich na Slovensko 

Poradie 2009-2021 2021 Rast + / Pokles -  

1. Ukrajina (UA) Ukrajina (UA) = 

2. Grécko (EL) Rusko (RU) - 

3. Norsko (NO) Nemecko (DE) - 

4. Srbsko (RS) Nórsko (NO) - 

5. Česko (CZ) Maďarsko (HU) - 

6. Nemecko (DE) Srbsko (RS) + 

7. Pol’sko (PL) Česko (CZ) - 

8. Maďarsko (HU) Pol’sko (PL) + 

9. Izrael (IL) Rakúsko (AU) - 

10. Rusko (RU) Izrael (IL) + 

11. Španielsko (ES) Kazachstan (KZ) - 

12. Vel’ká Británia (UK) Španielsko (ES)  

13. Irán (IR) Bielorusko (BY) - 

14. Island (IS) Island (IS) = 

15. Rakúsko (AU) Irán (IR) + 

16. Švédsko (SE) Grécko (EL)  

17. India (IN) India (IN) = 

18. Taliansko (IT) Taliansko (IT) = 

Poznámky: študenti denného štúdia na verejných vysokých školách 

Zdroje: CVTI, Chrančoková & Dokupilová (2022), vlastné spracovanie 

Ukázalo sa, že 4 toky zmenili svoje umiestnenie nahor, išlo o toky nemeckých, maďarských, ruských 

a rakúskych študentov. Nemeckí študenti si prilepšili až o 3 priečky (zo 6. miesta na 3. miesto), 

maďarskí študenti si tiež polepšili o 3 priečky (z 8. miesta na 5. miesto), ruskí študenti si prilepšili 

najlepšie (z 10. miesta na 2. miesto) a poslední tok, ktorí mal rastúcu tendenciu, bol tok rakúskych 

študentov (z 15. miesta na 9. miesto). Tieto toky zmenili štandardnú štruktúru, ktorá tu bola dlhé roky. 

Na druhé a tretie miesto sa dostali ruskí a nemeckí študenti, pričom sme zistili, že Slovensko začalo 

byť viac zaujímavé aj pre susedné krajiny ako je Maďarsko a Rakúsko. 

Štyri toky zahraničných študentov ostali na rovnakej pozícií v rebríčku krajín, ktoré sme porovnávali. 

Išlo o krajiny ako Ukrajina, Island, India a Taliansko.  

Dva toky sa do vybraného rebríčka vybraných krajín nedostali, pretože ich toky v roku 2021 boli 

veľmi slabé, išlo o toky z krajín Veľká Británia a Švédsko.  

Ostatné toky zažili pokles, išlo o krajiny ako Grécko, ktoré kleslo z 2. priečky až na 16. priečku, 

Nórsko z 3. miesta na 4. miesto, Srbsko zo 4. priečky na 6. priečku, Česko z 5. miesta na 7.miesto,  

Poľsko zo 7. miesta na 8. miesto, Izrael z 9. miesta na 10. miesto, Španielsko z 11. miesta na  

12. miesto a Irán z 13. miesta na 15. miesto. Na týchto tokoch vidieť, že sa to až tak rapídne 

nezmenilo, ale vidno na týchto tokoch začínajúci pokles a dá sa z toho vydedukovať do budúcnosti 

klesajúci trend. Najväčší pokles vidieť na gréckom toku zahraničných študentov, kde v roku 2009 na 

Slovensku študovalo 761 gréckych študentov, tak v roku 2021 to bolo len 165. 

Tiež sme zistili pri porovnávaní získaných dát, že v roku 2009 využilo externú formu štúdia len jedna 

pätina zahraničných študentov a v roku 2021 tento počet ešte poklesol na len na 3% z celkového počtu 

zahraničných študentov. Ďalším našim zistením bolo, že 80% z týchto zahraničných študentov, 

čo mali záujem o externé štúdium pochádzalo hlavne z Českej republiky a Maďarska. 
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IV. Záver 

Analýza potvrdila, že Slovensko nepatrí práve k atraktívnym krajinám vzdelávania. 

Avšak, čo je potešujúce, že počty zahraničných študentov stále rastú. Toky študentov, ktorých 

Slovensko prilákalo zo zahraničia sa posledné desaťročie sa od roku 2009 do roku 2021 neustále 

menili. Ako sa mení svet, tak sa menia aj všeobecne migračné toky. Pôsobí na nich omnoho viac 

faktorov ako to bolo v minulosti. O Slovenku ako krajinu, ktorá vie poskytnúť kvalitné vzdelanie 

majú hlavne záujem naše susedské krajiny. Najsilnejší tok k nám prichádza od nášho východného 

suseda, Ukrajiny.  

Slovenská vláda by preto mohla využiť svoje vhodné priestorové umiestnenie, ktoré je v strede 

Európy a prilákať viac zahraničných študentov. Dáta ukázali, že väčšiu úspešnosť prilákať 

zahraničných študentov má zaručenú z chudobnejších krajín v porovnaní so Slovenskom, 

čo potvrdzuje teórie o zisku mozgov a ich smerovanie do vyspelejších krajín sveta. V súčasnosti 

pre Slovensko ide o krajiny ako Ukrajina, Rusko, Srbsko. Do budúcnosti by bolo pre Slovensko 

rozumné sa pokúsiť si tieto mozgy ponechať a to tak, že ich bude vedieť podporiť po ich úspešnom 

štúdiu v ich zotrvaní na slovenskom pracovnom trhu. 

Pandémia COVID19, ktorá sa dotkla nás ako aj celého sveta od rokoch 2019 po rok 2021, 

iba potvrdila dôležitosť využívanie nových technológií v oblasti vzdelávania. Tieto technológie 

nám umožnili rýchly prístup k informáciám a ukázali svetu a ľuďom, že sa dá žiť iným spôsobom 

a na to potrebujeme tak veľmi potrebnú flexibilitu.(MINEDU, 2022b). Slovensko ukázalo, že vie ísť 

s dobou a vie sa prispôsobiť danej situácií. Novodobé výskumy však ukazujú ako je vo vzdelávaní 

veľmi potrebný sociálny kontakt. 

Financovanie 

Tento výskum bol podporený COST Action CA20115 - European Network on International Student 

Mobility: Connecting Research and Practice (ENIS), grantmi VEGA č. 2/0151/19 – Prínosy 

slovenskej migrácie a VEGA. číslo 2/0001/22 – Slovensko 2030. 

Literatúra 

Baláž, V. (2010). Migrácia študentov v Európe: súťaž o ľudský kapitál. Sociológia-Slovak 

Sociological Review, 42(4), 356-382. 

Bargerová, Z. & Divinský, B. (2008). Integrácia migrantov v Slovenskej republike – Výzvy 

a odporúčania pre tvorcov politík, International Organization for Migration, Bratislava. 

Divinský, B. (2005). Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – Stav, trendy, spoločenské 

súvislosti, Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava. 

Divinský, B. (2009). Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ. IOM-

Medzinárodná organizácia pre migráciu. Bratislava. 

Docquier, F., Lohest, O. & Marfouk, A. (2007). Brain Drain in Developing Countries. The World 

Bank Economic Review, 21(2): 193-218. 

Eurostat. (2009). Europe in figures – Eurostat yearbook 2009, Office for Official Publications 

of the European Communities, Luxembourg. 

Chrančoková, M. & Dokupilová, D. (2020). Exploring Migration Flows with International Students 

of Slovakia. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 57-65. 

Chrančoková, M. & Dokupilová, D. (2022). The Current Trend of Young Human Capital 

for Education in Slovakia. 7th Business & Entrepreneurial Economics 2022: Book of Proceedings,  

55-62. 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 118 

IOM. (2022). Migration in Slovakia. Dostupné z https://iom.sk/sk/migracia/migracia-na-

slovensku.html (24. 6. 2022).   

Kuptsch, C. (2006). Students and talent flow – the case of Europe: From castle to harbour?  

pp. 33-61. In: Kupstch C. and Pang, E. F. (eds): Competing for Global Talent. International Labour 

Office: Geneva. 

Lowell, B. L. & Findlay. A. (2002). Migration of Highly Skilled Persons from Developing Countries: 

Impact and Policy Responses. International Labour Office, Geneva. 

MINEDU. (2022a). Vysoké školy slovenskej republiky. Dostupné z https://www.minedu.sk/vysoke-

skoly-v-slovenskej-republike/ (12. 7. 2022). 

MINEDU. (2022b). Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý 

je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania. Dostupné z https://www.minedu.sk/europsky-

parlament-a-rada-eu-nanovo-za efinovali-program-erasmus-ktory-je-klucovy-pre-rozvoj-kvalitneho-

vzdelavania/ (12. 7. 2022). 

OECD. (2021). Education at Glance 2021. Dostupné z https://www.oecd.org/education/education-

at-a-glance/ (10. 7. 2022).



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 119 

BEHAVIOUR OF SLOVAK CLIENTS IN THE BANKING  

MARKET DURING COVID 19 

Martina Chrančoková1, Michaela Džavoronková2 

Abstract 

Digitization has already become part of our households and especially of each one of us. The banking 

sector, the banks, managed to get closer to people, to their clients, with the help of digitization. I guess 

today's society cannot even imagine life without internet banking and cashless payment using 

payment cards and other digital technologies. Therefore, the aim of this article was to find 

out from our research the use of payment cards by bank clients in the era of digitization in the current 

era, we were interested in the years of the COVID 19 pandemic, specifically the years 2019 and 2021. 

Our research mainly concerned the Slovak market. We focused on the use of debit and credit cards 

and the number of transactions through mobile devices and other similar indicators. In this article, we 

want to look at what types of cards are currently used in Slovakia, what trend we as a country have 

been following in 2019 and 2021. 

Keywords 

Payment Cards, Credit Cards, Debit Cards, Digitalization 

I. Úvod 

Digitalizácia sa stala súčasťou našich životov. Môžeme tvrdiť, že už nie ani domácnosť a ani samotný 

človek, ktorého by sa digitalizácia nedotkla alebo ho nejakým spôsobom neovplyvnila. V súčasnom 

svete digitalizácia a sektor bankovníctva veľmi úzko súvisia a spolupracujú a toto smerovanie 

sa neustále mení a vyvíja. Teraz je otázne ako tieto zmeny ľudia správne chápu. Spoločnosť sa týmto 

zmenám stavia v súčasnosti veľmi rýchlo a flexibilne, ale či aj týmto zmenám správne rozumie, 

je otázne. Preto sme si vybrali práve túto problematiku, ktorá sa tvári ako jednoduchá a jednoznačná, 

ale pritom aj ona má svoje skryté miesta a zákutia, ktoré v tomto článku chceme odkryť a pozrieť 

sa na túto problematiku aj z iného uhľa pohľadu. 

Platobné karty celosvetovo patria už k najpoužívanejším finančným nástrojom bezhotovostného 

platobného styku. Dnes je bežnou súčasťou platiť platobnými kartami a inými nosičmi digitálnych 

informácii napríklad inteligentnými hodinkami. Častokrát to už ľudia berú ako samozrejmosť, 

ale keď sa ich spýtate na typ karty, ktorou platili, tak nie každý vie presnú odpoveď. Dôležité je, 

aby vedeli svoju bankomatovú kartu správe klasifikovať ku svojej predplatenej bankovej službe. 

Základnou vedomosťou klientov bánk je znalosť o tom, či daná osoba, ktorej sa to týka platí a teda 

zároveň je majiteľom debetnej alebo kreditnej karty. Väčšina klientov bánk, čiže obyčajní ľudia, 

vedia častokrát len to, či sa jedná o VISU alebo Mastercard. Veľa ľudí, ktorí vlastnia platobné karty 

nepoznajú rozdiel medzi klasifikáciou týchto kariet. A to je ten problém, lebo nie sú dostatočne 

finančne gramotní. 

V čase pandémie COVID 19 sa platenie online stalo viac atraktívnym. Ľudia nemuseli chodiť osobne 

do bánk a kamenných predajní, aby si niečo kúpili alebo objednali, čo potrebovali ku každodennému 

životu. Online nakupovanie sa stalo súčasťou života každého z nás. Stačilo len zadať svoje vlastné 

údaje z bankomatovej karty do internetového prehliadača alebo aplikácie konkrétneho predajcu 
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a klient si mohol zakúpiť všetko online bezhotovostne. Vďaka online plateniu sa stal život 

jednoduchším a aj rýchlejším. 

V súčasnej dobe, v období po pandémii COVID 19, keď na celom svete inflácia rapídne rastie 

a ekonomiky krajín sa dostávajú stále do väčších a zložitejších ekonomických problémov, 

tak sa to čoraz viac začína dotýkať aj spoločnosti a hlavne obyčajných ľudí. Preto je dôležité sa práve 

teraz v tomto období pozrieť detailnejšie na správanie a zvyky Slovákov v bankovom sektore, 

ako slovenskí občania využívajú svoje bankomatové karty resp. ku akým produktom bánk inklinujú. 

To je motívom tohto článku, zistiť ako sa ľudia správali počas pandémie Covidu 19, konkrétne 

v troch rokoch 2019 a 2021, lebo vtedy sa začali najviac používať online technológie. 

Cieľom článku bolo poukázať na využívanie platobných kariet na Slovensku, že aj správanie 

Slovákov sa mení v závislosti od trendu, ktorý im ponúka digitalizácia. Článok sme rozdelili 

do štyroch častí. Prvou časťou je úvod, kde sme sa snažili čitateľovi stručne priblížiť danú 

problematiku našej analýzy, kde sme sa snažili vysvetliť aj metodológiu celého tohto článku. Druhá 

kapitola sa venovala digitalizácii a novodobým technológiám. V tejto kapitole sme spravili stručnú 

analýzu danej problematiky, kde sme si zadefinovali a vysvetlili základné definície a názvy 

problematiky digitalizácie. Vo tretej kapitole sme interpretovali výsledky našej analýzy a štvrtou 

časťou práce bol záver, kde sme zhrnuli naše výsledky a poznatky z našej analýzy a nášho vybraného 

výskumu. 

Výskum tejto problematiky bol veľmi zaujímavý z dôvodu, že sa týkal každého z nás, obyčajných 

ľudí žijúcich na Slovensku v roku 2019 až 2021. Platenie kartou v rozvinutých krajinách sveta je dnes 

bežná vec, ale súvisí s veľmi veľa úkonmi, ktoré sú pre bežného klienta priam neviditeľné. 

Inak sa na to pozerá banka, ktorá každú platbu, úkon musí realizovať, účtovať a z týchto činností 

sa robí databáza. K takejto databáze a dátam sme prišli cez Združenie bankomatových kariet. 

Pomocná nám bola aj Správa bankovej asociácie, ktorá pravidelne vydáva štatistické údaje ohľadne 

tejto problematiky (Slovenská banková asociácia, 2022). Predmetom výskumu nás zaujímali hlavne 

slovenské dáta, lebo sa nás tieto dané skutočnosti bytostne týkajú. Empirických výskumov ohľadne 

správania klientov na bankovom trhu, z ktorých by sa mohli vychádzať je minimum. Môžeme 

sa iba domnievať, že dôvodom ide o úplne novú tému a v budúcnosti bude lepšie preskúmaná.  

Poskytnutú databázu údajov sme postupne analyzovali pomocou opisnej štatistiky a porovnávacích 

metód (Pacáková et al., 2003). Hľadali sme ukazovatele, ktoré by sme vedeli porovnávať a ktoré 

by nám vytvorili odborný pohľad na danú problematiku. Zaujímalo nás hlavne ako Slováci 

v súčasnosti využívajú platobné karty, aký typ kariet a služby sú pre Slovákov atraktívne. 

Ako ukazovatele sme si vybrali počty platobných kariet, počty transakcií platobnými kartami, počet 

transakcií vykonanými cez mobilom atď. Tieto údaje sme porovnávali za roky 2019 a 2021. Naše 

súhrnné zistenia zobrazuje tabuľka 1 v kapitole 3, ktorá sa nachádza vo výsledkoch tohto článku. 

II. Digitalizácia a novodobé technológie 

Internetový slovník informačných technológií Gartner definuje pojem digitalizácia ako:  „využívanie 

digitálnych technológií na zmenu obchodného modelu a poskytovanie nových príležitostí 

na vytváranie výnosov a hodnôt, je to proces prechodu na digitálny biznis“ (Gartner, 2022). FinTech 

je používanou skratkou pre finančné technológie, používa sa na označenie všetkých nových 

technológií, ktoré rýchlo menia a aj ovplyvňujú finančný sektor.  

Sektor bankovníctva musel byť za posledné desaťročia veľmi flexibilný, čo vidieť aj na viacerých 

produktoch a službách, ktoré banky v súčasnosti ponúkajú. Od roku 2018 sa stal bankový sektor viac 

otvorený ku spoločnosti, tento koncept sa nazýva aj ako „open banking“. Klienti majú prehľad 

o svojom účte, dennodenne sa vedia pripojiť do svojho internet bankingu a skontrolovať si stav 

na účte, vykonať platby ako aj sami nastaviť trvalé príkazy ako aj iné služby. Týmto sa stal svet oveľa 

rýchlejším ako bol predtým. Na toto všetko potrebujeme spomínané technológie ako sú napríklad 

smartphone alebo notebook a ďalšie iné zariadenia. Bez smartphonu si niektorí z nás nevedia 
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predstaviť život spojený už s určitými činnosťami, na ktoré spomínané technológie 

už bezpodmienečne potrebujeme. Banky vytvorili aplikácie, cez ktoré sa klienti vedia dostať k svojim 

peniazom a bez problémov poslať peniaze. Stačí si do aplikácie nahrať platobnú kartu, teda údaje 

z nej a prakticky už plastovú platobnú kartičku ani nemusíte mať pri sebe. Má to určite samé pozitíva, 

ale aj negatíva. Je určite iný pocit platiť v hotovosti a zamýšlať sa, či chcem naozaj minúť toľko 

peňazí alebo zaplatiť to online bez toho, aby som sa zamyslel, či chcem naozaj minúť danú sumu 

alebo množstvo finančných prostriedkov, ale to je už problematika sociológie. Tento článok 

má v pláne sa pozrieť na už dané fakty a vytvoriť z nich závery, ktoré z toho vyplývajú. 

Anna Sedliaková (2018) definuje pojem “Open banking“ nasledovne: „Zjednodušene ide o to, 

že finančné a transakčné dáta, ktoré boli donedávna prístupné jedine banke klienta a držané v tejto 

banke, budú dostupné aj tzv. tretím stranám. Títo noví licencovaní poskytovatelia platobných 

iniciačných služieb a poskytovatelia služieb informovania o účte budú môcť naplno využiť svoj 

potenciál a ponúknuť v spolupráci s tradičnými hráčmi na trhu, ako sú bankové inštitúcie, také služby, 

ktoré sú vytvorené na mieru klientov a špeciálne vyvinuté pre ich individuálne potreby. Klienti budú 

môcť napríklad sledovať stav na platobných účtoch držaných vo viacerých bankách 

alebo v platobných inštitúciách a platiť prostredníctvom nových poskytovateľov platobných 

iniciačných služieb, čo zaujímavo rozšíri ponuku možností platenia okrem dnes už obľúbených 

spôsobov, ako je platba debetnou alebo kreditnou kartou online“ (Sedliaková, 2018).  

Platobná karta je nástroj platobného styku, zároveň je technickým prostriedkom na disponovanie 

s finančnými prostriedkami na účte. Podľa všeobecnej akceptovanej definície predstavuje 

identifikačný doklad, ktorý je vyrobený z trojvrstvového plastu, rozmery a fyzikálne vlastnosti 

sú určené medzinárodnou normou ISO 3554 (Hussam & Musová. 2006; Schlossberger & Hozák, 

2005). Vydavateľmi platobných kariet sú väčšinou bankové a úverové spoločnosti 

(Schlossberger & Hozák, 2005). 

V roku 2016 bolo celosvetovo vydaných 14 miliárd bankomatových kárt a prognóza na rok 2022 je, 

že tento počet vzrastie nad 17 miliárd (Payments Industry Intelligence, 2017).  

Karty klasifikujme do dvoch skupín, a to debetné a kreditné karty. Kreditné karty majú stanovený 

limit čerpania peňazí a majiteľom týchto peňazí je banka a táto banka prakticky poskytuje cez 

kreditnú kartu svojmu klientovi krátkodobý úver (Máče, 2006). Debetné karty sa najčastejšie 

využívajú pri dennodenných platbách, ale hlavne, keď si klient banky potrebuje vybrať hotovosť 

z bankomatu (ATM). Tieto peniaze sú majetkom klienta a klient si od banky v tomto prípade 

nepožičiava žiadne finančné prostriedky. Ďalším produktom, ktorý ponúka banka 

je tzv. kontokorentný úver, to je taký, že banka vie navýšiť klientovi prečerpanie finančných 

prostriedkov, a takto má na svojom účte kombináciu svojich aj poskytnutých peňazí od banky 

(Podnikam.sk, 2022). Internet banking umožňuje klientom byť stále online a kontrolovať si stavy 

účtov. Z toho vyplýva, že hoci niekto môže vlastniť debetnú kartu, ale v skutočnosti môže 

cez ňu čerpať aj krátkodobý úver od svojej banky. Požičané peniaze sú úrokované a to si už strháva 

banka potom každý mesiac.  

Medzinárodné platobné systémy tzv. asociácie sa členia na bankové a nebankové. K bankovým 

asociáciám patrí VISA International a MASTERCARD. VISA bola pôvodne vytvorená Bank 

of Amerika. MASTERCARD je druhá najväčšia asociácia s menším podielom na celkovom 

finančnom trhu ako VISA. Obe spoločnosti majú oprávnenie vyrábať platobné karty pre banky (Musa 

& Musová, 2006).  

K nebankovým asociáciám patrí napríklad American Express, Diners Club Card a Japan Credit 

Bureau. Význam nebankových asociácií je v tom, že sa špecializujú na nejaký konkrétny sektor, 

napríklad  American Express na cestovný ruch. Členmi Diners Club Card sa môžu stať len ľudia 

s vyššími príjmami a Japan Credit Bureau je platobný systém iba pre japonských zákazníkov. 

Každá asociácia má svoje špecifiká.  
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Na finančnom trhu existuje aj tzv. predplatené karty, ktoré fungujú na princípe dobíjania. Ide o systém 

elektronickej peňaženky, kedy sa prevádzajú finančné prostriedky z bežného účtu do čipu hodnotovej 

karty. Na Slovensku sa tieto karty využívajú napríklad ako stravovacie karty a ďalšie iné typy 

(Jílek, 2013, s. 518-519). 

Zavedenie NFC technológie do čipových kariet, tiež neustále rozširujúca sa sieť obchodníkov, 

ktorí akceptujú tieto bezkontaktné čipové karty. Národná banka Slovenska (NBS) sa vyjadrila, že:  

„Slovenský finančný trh patrí medzi priekopníkov v Európe pri zavádzaní nových technológií 

do používania platobných kariet, akými je aj tokenizácia v mobilných platbách. Mobilné platby 

Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay a Garmin Pay v spolupráci s medzinárodnými kartovými 

schémami MasterCard a VISA a technologickými gigantami v súčasnosti poskytuje svojim držiteľom 

väčšina slovenských vydavateľov platobných kariet“ (NBS, 2022). 

Na to, aby to celé fungovalo, je potrebná tokenizácia.  Je to systém, ktorý pri platení zamení citlivé 

údaje o platobnej karte, ktoré sú uložené v systéme banky alebo spracovateľa platieb, za jedinečný 

kód tzv. token. Tieto tokeny sú uložené v aplikáciách našich smartphonov v tzv. digitálnych 

peňaženkách. Sú to prakticky elektronické služby, ktoré uchovávajú a chránia informácie o banke 

a platobnej karte a umožňuje bezkontaktné platby v obchodoch, v online prostredí a v aplikáciách 

(Trend, 2016). 

III. Výsledky analýzy 

Z predchádzajúcich výskumov sme zistili, že počet vydaných debetných kariet bol na Slovensku vždy 

väčší ako počet kreditných kariet. Taktiež sme zistili že podiel kreditných kariet na slovenskom trhu 

od roku 2010 tiež vzrastal, ale v roku 2013 to už na trhu s kreditnými kartami začalo stagnovať 

(Matajovie, 2015). Tu vidieť, že aj slovenská spoločnosť sa mení na základe vonkajších podnetov 

a vie byť dostatočne flexibilnou. Samozrejmosťou je, že s flexibilitou obyvateľstva, čiže dopytu, 

súvisí aj flexibilita ponuky na trhu, v tomto prípade bankový sektor, ktorý v danom čase vedel 

dostatočne zareagovať na problémy a svoje bankové produkty zmenil dostatočne atraktívne 

pre svojich klientov. Netreba zabúdať, že bankový sektor je čoraz silnejšie celosvetovo významne 

veľmi silne poprepájaný aj ekonomikami krajín a aj týmto spôsobom vie určite ovplyvniť správanie 

a chod trhu, spoločnosti a krajín. Preto je veľmi dôležitá aj finančná gramotnosť obyvateľstva krajín. 

Prakticky to znamená, že samotní obyvatelia rozumejú a vedia si vybrať pre seba, svoju rodinu a svoje 

podnikanie ten najlepší bankový produkt, ktorý im môže poskytnúť banka. 

Keď sme sa pozreli na predchádzajúce analýzy ohľadne využívania bankových kariet, tak sa ukázalo 

pár dôležitých informácii o nás, teda o občanoch nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorý majú 

na našom slovenskom bankovom trhu otvorený bankový účet. Najväčšou zaujímavosťou bolo, 

že Slováci aj predtým a aj v súčasnosti inklinujú v používaniu viac debetných kariet ako kreditných, 

čo vlastne potvrdilo predchádzajúci výskum, ktorý sme spomínali. Chceli sme sa dozvedieť prečo. 

Zistili sme, že žiaden behaviorálny výskum sa doteraz tak konkrétne nevenoval tejto téme, 

preto na túto otázku nevieme odpovedať. Aby sme sa o správaní slovenských bankových klientov 

dozvedeli viac, tak do nasledujúcej tabuľky 1 sme zhromaždili dáta na rozbor danej problematiky. 

Údaje v tabuľke 1 sa týkali dvoch rokov, a to roku 2019 a roku 2021. Tieto 2 roky preto, lebo sa celým 

svetom rozšírila pandémia COVID 19 a to znamenalo pre slovenských občanov ako aj občanov iných 

krajín obmedzený pohyb a tiež sa ukázalo ako si vedia ľudia poradiť s digitalizáciou ako takou.  

V tabuľke 1 sa nachádzajú všetky naše skúmané ukazovatele, dokopy sme ich skúmali 6. Išlo 

o ukazovatele ako: (1) počet platobných kariet, kde sme ich rozdelili podľa klasifikácie. Ďalšími 

dôležitými ukazovateľmi boli: (2) počty transakcií platobnými kartami, (3) počet transakcií 

vykonaných kartami a mobilom v platobných termináloch, (4) počet mobilných platieb, (5) počet  

e-commerce obchodníkov a (6) počet transakcií vykonaných kartami a mobilmi v e-commerce 

prostredí. Všetky spomínané ukazovatele sa nachádzajú v prvom stĺpci tabuľky 1. Do posledného 

stĺpca sme dopočítali konkrétny rozdiel týchto dvoch rokov a tak sme vedeli presné číslo a údaj o tom, 
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či daný ukazovateľ vzrástol alebo poklesol. A na základe týchto rozdielov sme sa snažili si vytvoriť 

skutočný obraz o správaní slovenských klientov v bankovom sektore v súčasnosti. 

Tabuľka 1 Porovnanie údajov o platobných kartách za roky 2019 a 2021 
 2019 2021 Rozdiel 

Počet platobných kariet 5 323 720 5 536 601 +212 881 

Debetné karty 4 714 097 5 009 939 +295 842 

Kreditné karty 594 022 513 591 -80 431 

Predplatené karty 15 601 13 071 -2 530 

Počet transakcií platobnými 
kartami 

628 925 428 712 135 407 +83 209 979 

Debetné karty 584 868 510 667 609 029 +82 740 519 

Kreditné karty 43 843 027 44 410 268 +567 241 

Predplatené karty 213 891 115 110 -98 781 

Počet transakcií vykonaných 
kartami a mobilom v 

platobných termináloch 
392 735 835 432 925 821 +40 189 986 

Počet mobilných platieb 13 605 808 72 738 915 +59 133 107 

Počet e-commerce 
obchodníkov 

3 643 6 327 +2684 

Počet transakcií vykonaných 
kartami a mobilom v e-

commerce prostredí 
18 979 233 32 608 159 +13 628 926 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z webovej stránky Združenia pre bankové karty (2022) a Slovenskej 

bankovej asociácii (2022) 

Ako prvý ukazovateľ na skúmanie sme si vybrali počet vydaných platobných kariet, pričom sme mali 

na výber podľa klasifikácie debetné, kreditné a predplatené karty. Pri porovnaní počtu vydaných 

platobných kariet sme zistili, že v roku 2021 vzrástol tento počet o 212 881 kusov, z toho počet 

kreditných kariet poklesol o 80 431, avšak debetných kariet bolo vydaných v roku 2021 viac 

o 295 842. Predplatených kariet sa vydalo o 2530 menej ako v roku 2019. 

Druhým skúmaným ukazovateľom bol počet transakcií platobnými kartami. Počet transakcií 

platobnými kartami narástol z počtu 628 925 428 transakcií o 83 209 979 transakcií. Napriek tomu, 

že bolo vydaných menej kreditných kariet. Počet transakcií kreditnými kartami narástol o 567 241 

transakcií, ale to sa nedá porovnať s počtom transakcií debetnými kariet, ktorý stúpol o 82 740 519 

transakcií. Počet transakcií pri predplatených kartách klesol o 98 781 pohybov. Aj tu vidieť, že klienti 

slovenských kariet začali čoraz viac využívať karty cez online priestor, čo bolo pochopiteľné 

počas pandémie COVID 19. 

Tretím skúmaným ukazovateľom bol počet transakcií vykonaných kartami a mobilom v platobných 

termináloch zrástol o 40 189 986 transakcií. Štvrtým skúmaným ukazovateľom bol počet skúmaných 

mobilných platieb. Čísla ukazujú skoro 6-násobné zvýšenie počtu mobilných platieb za posledné 

3 roky. Údaje poukazujú, že ľudia začali počas pandémie viac využívať smartphony a iné digitálne 

technológie. Banky vedeli svojim klientom počas posledných troch rokov ponúknuť dostatočnú 

ochranu, aby klienti vedeli dôverovať týmto  transakciám. Na týchto údajoch vidieť, že ľudia 
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využívajú na vykonávanie transakcií tradične počítače a tablety. Dôležité je, že banky začali využívať 

pri transakciách dvojstupňové overovanie a vedeli si zabezpečiť ochranu pri presune peňazí. 

Piaty ukazovateľ bol počet e-commerce obchodníkov, ktorý sa za sledované obdobie skoro 

zdvojnásobil. Z pohľadu toho, že to boli roky pandémie, tak je celkom pochopiteľné, že ľudia začali 

podnikať viac v prostredí e-commerce. Aj táto informácia značí, že slovenskí bankoví klienti, 

v tomto prípade podnikatelia, sú celkom znalí a vedia sa prispôsobiť trhu a životným okolnostiam. 

Posledným ukazovateľom bol počet transakcií vykonaných kartami a mobilom v e-commerce 

prostredí z 18 979 233 transakcií na 32 608 159 transakcií, čo činí zvýšenie o 13 628 926 transakcií. 

Na tomto údaji vidieť ako sa zrýchlilo e-commerce prostredie počas pandémie a akým smerom 

sa celkovo spoločnosť uberá. 

IV. Záver 

Na týchto číslach z našej predchádzajúcej analýzy vidieť ako sa naša spoločnosť mení a zároveň 

prispôsobuje rôznym situáciám, ktoré ovplyvňujú celý chod našej spoločnosti. Z časti za to môže 

aj pandémia COVID 19, ktorá nás citeľne ovplyvnila vo viacerých sférach života. Ľudia 

sa prispôsobili danej situácií tak, že začali byť viac flexibilní, boli donútení sa naučiť veľa nových 

digitálnych zručností, ktoré im budú nápomocné aj v budúcnosti. Bankový sektor to tiež posunulo 

tiež vyššie. Pre ľudí resp. klientov boli vytvorené nové služby a produkty, s ktorými je už využívanie 

online služieb a využívanie platobných kariet samozrejmosťou.  

Cieľom článku bolo poukázať na využívanie platobných kariet na Slovensku, že aj správanie 

Slovákov sa mení v závislosti od trendu, ktorý im ponúka digitalizácia. Za posledné roky sa podarilo 

digitalizácii posunúť vpred celý bankový systém. Platobné karty obsahujú rôzne ochranné prvky 

a síce typická platobná karta ostala plastová, ale už sa začali využívať aj jej virtuálne verzie 

a to všetko na ochranu dát klienta a pre bezproblémový presun peňazí. V e-commerce priestore 

sa faktúry stali viac prehľadnejšie a faktúra sa v súčasnosti dá vystaviť aj elektronicky, ktorý obsahuje 

všetky dôležité informácie na zaplatenie danej faktúry. Dôkazom sú aj čísla z našej analýzy, 

ktoré dokazujú výrazný progres pri našich zvolených skúmaných ukazovateľoch ako sú napríklad 

rôzne typy transakcií v rôznych prostrediach. 

V článku sme sa zamerali hlavne na slovenských občanov a ich správanie. Avšak každá krajina 

reaguje na zmeny inak, a chceli sme poukázať, že Slováci vplyvom digitalizácie začali využívať viac 

debetné karty, ktorými už boli vlastníkmi predtým. Banky im za posledné tri roky ponúkli nové 

bankové produkty, ktoré mali u súčasných ľudí úspech a začali ich používať. Naučili sa častejšie 

platiť cez internet banking. Otázkou je, prečo tak Slováci inklinujú k debetným kartám v porovnaní 

s kreditnými kartami. Na tento typ problematiky by sa mohol spraviť v budúcnosti výskum. Možno 

jednou z príčin môžu byť stratégie bánk, ktoré viac ponúkajú debetné karty a k nej určené služby. 

Druhou možnosťou je, že Slováci chcú zväčša vlastniť iba jednu kartu, ku ktorej patrí viacero iných 

služieb. Bežným javom je, že k debetnej karte je často pričlenený už tzv. kontokorentný úver 

t.j. peniaze, ktoré si už klient požičiava od banky. Výhodou tohto úveru je, že ak klient tieto peniaze 

vráti do určeného časového obmedzenia tak to má bezúročne a na tomto systéme fungujú aj kreditné 

karty. Naopak v iných krajinách sa bez kreditnej karty ani nepohnete. Kreditná karta je pre bankový 

sektor v zahraničí považovaná za určitý typ istoty. Klienti s kreditnou kartou sa považujú 

za bonitnejších. Teraz je len otázne, či sa tento štýl dostane aj k nám na Slovensko (Tatrabanka, 

2022). 

Súčasná doba priniesla aj iné novodobé zvláštnosti správania. Dnes je čoraz väčšou samozrejmosťou, 

že peniaze, ktoré ľudia míňajú nie sú v ich vlastníctve, ale ich majiteľom je banka, a takto začína 

už hlbší problém spoločnosti. Začína to jednotlivcom, spoločnosťou a končí to štátom, hovoríme 

o míňaní nie vlastných peňazí, ale požičaných peňazí od bánk a zadlžovaním sa. Preto je dôležité 

poznať služby a produkty ponúkané bankami, čo všetko nám banky vo svojom portfóliu ponúkajú 

a vybrať si ten správny produkt alebo ponúkanú službu pre nás a našu rodinu. Preto sa v dnešnej dobe 
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musí viac dbať dôraz na finančné vzdelávanie, aby sa ľudia vyznali v bankovom sektore 

a v ponúkaných finančných produktoch. 

Financovanie 

Tento výskum bol podporený grantmi VEGA č. 2/0151/19 – Prínosy slovenskej migrácie a VEGA. 

číslo 2/0001/22 – Slovensko 2030. 
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OVERCROWDING IN CZECH PRISONS 

OR IS PRIVATE PRISON THE SOLUTION? 

Petr Juříček1, František Vlach2, Dagmar Kopencová3 

Abstract 

The privatization of security or the form of partial outsourcing are common tools used for prison 

sentence execution in developed western countries. Execution of imprisonment can be considered 

a part of ensuring of the citizen security. In compliance with the idea and with respect 

to the significant growth of the prison population, the representatives of the Ministry of Justice 

of the Czech Republic have signed a contract on elaborating a Feasibility Study of the Construction 

of Private Prison in Rapotice. The ambition of the project was to find the solution 

to the nonconforming accommodation conditions of the imprisoned persons and also, by the means 

of the proposed changes, to reach the cost reduction of securing the services while maintaining 

the quality of the process of re-education. The objective of this contribution is not to present a critical 

analysis of the proposed PPP form of the project, but to draw the attention to two basic barriers 

to entering the present system that cause – from the possible private investor´s or operator´s 

view – a certain risk and may have an impact on the profitability of the project and at the same time 

creates demotivating conditions for the private partner. 

Keywords 

Imprisoned Person, Penitentiary System, Private Prison, Remuneration, Requisitions and Expenses, 

the Prison Service of the Czech Republic 

I. Úvod 

V případě poskytování veřejné služby bezpečnostní povahy stojí veřejný subjekt před otázkou, 

zda tuto službu zajišťovat prostřednictvím interních zdrojů, či zda danou službu outsourcovat. 

Klíčovou otázkou je, která alternativa by byla z hlediska nákladů efektivnější, tzn. zda je možné 

požadovaného cíle dosáhnout levnějším najímáním, organizováním a řízením zaměstnanců v rámci 

interní organizace, či vyhledáváním vhodného poskytovatele působícího v daném odvětví. Podobně 

jako myšlenky soukromých armád a policejních sborů nebo sborů hasičů jsou proto nyní aktuální 

i snahy zajistit současný státní model vězeňského systému privátní formou4. Je však třeba zmínit, 

že někteří experti se zabývají i otázkou, zda je vůbec možné považovat vymáhání práva nebo ukládání 

trestu za tržní statek jako každý jiný. Podle Logana například lze „Právě delegování donucovací 

pravomoci ze státních do soukromých rukou řadit do negativních faktorů, stejně tak jako možnost 

upřednostňování zisku kontraktora před veřejným zájmem.“5 McDonald, Moyle i Harding uvádějí, 

že je otázkou, zda lze na roli soukromého partnera při zajištění státní služby pohlížet jako na „státního 

aktéra“, který je nucen plnit všechny ústavní podmínky stejně jako veřejný sektor6.  Autoři příspěvku 

se nicméně přiklání k názoru, že právní systém od zákonodárství až po vymáhání práva může být 

řízen trhem.  

Partnerství privátní spolupráce jako součást privatizace, je nutné zařadit do podmnožiny privatizace 

bezpečnosti a samotné vězeňství lze dle ekonomické teorie vyhodnotit jako specifický druh 

„bezpečnostního statku“. Základním argumentem proponentů soukromých věznic je tvrzení, že tržní 

 
1 AMBIS University, Lindnerova 1, 180 00 Prague 8, Czech Republic. E-mail: pjuricek@vez.kur.justice.cz.  
2 AMBIS University, Lindnerova 1, 180 00 Prague 8, Czech Republic. E-mail: fvlach@avs.justice.cz. 
3 AMBIS University, Lindnerova 1, 180 00 Prague 8, Czech Republic. E-mail: Dagmar.Kopencova@ambis.cz. 
4 Vyjdeme-li z předpokladu PPP formy financování, tedy takové, která pouze uvažuje o účasti soukromých financí. 
5 Logan (1990). 
6 McDonald (1992). 
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mechanismy vnesou do systému větší efektivitu a přinesou úsporu finančních prostředků státem 

do systému vkládaných. Oponenti1 soukromých vězení, ať už jde o politické strany či nestranné 

odborníky, odmítají, že by soukromé věznice přinášely významnější úspory a poukazují na možná 

rizika zhoršení bezpečnosti a kvality procesu v komplexní rovině.   

Zatímco ekonomický náhled na privatizační snahy pohlíží především jako na systém vnějších změn, 

odborníci z oblasti penologie se zaměřují na dopady na penitenciární péči2, kterou představuje soubor 

reedukačních aktivit vězněných osob (vzdělávání, náprava, zaměstnání apod.), a to s nejnižšími 

náklady za podmínek dosažení požadované kvality celého procesu. Penologičtí odborníci proto často 

považují privatizaci vězeňského systému za jednu z „nejvýznamnějších změn“ v podobě vězeňských 

systémů v druhé polovině dvacátého století. 

Následující kapitoly jsou zaměřeny na posouzení možností zajištění privátního vězeňského systému, 

resp. vybraných atributů, které by umožnily jisté „odlehčení“ státnímu rozpočtu na zajištění 

vězeňského systému v českých podmínkách. Zjištěné poznatky budou využity při analýze českého 

vězeňského systému s cílem upozornit na dvě klíčové oblasti vězeňství v českých podmínkách, které 

lze považovat za „bariéry vstupu“ případných kontraktorů do podmínek českého vězeňství, 

neboť jsou významným aspektem současného deficitního hospodaření domácího vězeňského 

systému.    

II. Privátní zajištění vězeňského systému 

Historie nestátního vězeňství je velmi dlouhá. Lze dokonce říci, že od antiky až do nedávné minulosti 

to byl model převažující, neboť všechna vězení byla původně soukromými podniky, které postupně 

přešly pod kontrolu vlády3. Vězení byla spíše „využívána pro zadržení obviněného během trestního 

procesu, či před vykonáním jiného trestu“4. S následným rozvojem vězeňského systému, který kladl 

důraz na „efektivní zacházení“ s vězněnými osobami v odpovídajících podmínkách, dochází 

k bohatým diskuzím, jak zajistit dostatečnou kvalitu celého procesu i přes narůstající nedostatek 

státních financí.  

Současný dialog lze postavit na dvou základních dimenzích. Zvýšení efektivity lze dosáhnout 

radikálními změnami ve stávajícím „státním“ modelu, které by znamenaly především výdajové 

úspory nebo se pokusit nalézt soukromého partnera, který by prostřednictvím vlastního managementu 

a „know-how“ zajistil provoz „levnějšího systému“ za předpokladu požadované kvality. V literatuře 

lze nalézt několik kategorií (forem) zajištění nepodmíněného výkonu trestu vzhledem k míře 

participace soukromého subjektu na zajištění této specifické veřejné služby. Kategorizací vězeňských 

systémů existuje v současné době několik. Teritoriální diferenciaci nabízí např. Ministerstvo veřejné 

bezpečnosti Státu Izrael, avšak k dokreslení tématu využijeme klasifikaci podle Johna Howarda:5    

1) Soukromé financování a konstrukce – jedná se především o využití soukromých zdrojů 

k vybudování věznice, kterou bude spravovat stát, resp. státní vězeňská služba. V rámci 

kontraktu pak stát hradí určitou částku po stanovenou dobu, po které se věznice stane státním 

majetkem.   

2) Soukromý průmysl ve věznicích – tato kategorie zahrnuje využívání vězňů k práci 

soukromými firmami. 

3) Správa vězeňských zařízení soukromými subjekty – soukromé společnosti zajišťují celkový 

chod věznice, včetně ostrahy, odborného zacházení s vězni apod.  

 
1 Srov. Roth (2004), Ntsobi (2005), Laffer (1999). 
2 Penitenciaristika či penitenciární nauka je souhrn používaných metod, forem a prostředků nápravně výchovné činnosti 

podle stupně dosažené nápravy u jednotlivých kategorií odsouzených. Vychází z poznatků vědních oborů aplikovaných 

na podmínky vězeňství, především z penitenciární psychologie, pedagogiky, sociologie a práva. 
3 Howard (2002). 
4 Peters (1997). 
5 Howard (2002). 
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Hranice jednotlivých typů je striktně vyhraněna a definována na základě „typu kontraktu.“ Možné 

dělení může být provedeno dle „formy transferu“, zda došlo pouze k částečnému převodu 

na soukromý sektor nebo k úplné privatizaci; dále dle „struktury kontraktora“, tedy zda se jedná 

o společnost orientovanou na zisk, anebo zda se jedná o privatizaci prostřednictvím neziskové sféry.1  

Jednoznačný závěr, že privátní forma zajištění vězeňského systému přinese finanční výhodnost 

oběma stranám, nelze vyslovit. Propagátoři soukromých věznic jako jeden ze svých hlavních 

argumentů používají úsporu finančních prostředků státu. „Soukromé věznice údajně nemají problém 

s přehnanou byrokracií, jsou více otevřeny inovativním změnám a jsou pod tlakem konkurence.“2 Tato 

opatření umožňují snížit náklady na jednoho vězně na časovou jednotku.3 Sdělují, že „Různorodost 

vězeňských podmínek ovlivňuje samotnou ekonomiku řízení, neboť například naplněnost věznice má 

přímý vliv na zajištění plnohodnotných služeb, stejně tak stáří budov, či kvalita bezpečnostního 

systému zabezpečení dopadá na náklady zajištění provozu, bez ohledu na samotného vlastníka“.4 

Autoři jako Brown a Broadbent tvrdí, že privatizace přináší výrazné úspory a zlepšení penitenciární 

péče. „Například vyšší ekonomický dopad, resp. nižší náklady na jednoho vězně, jsou prokázány 

v zařízeních, kde je vyšší kapacita vězeňské populace.“5   

Naproti tomu existují studie, které fungování soukromých věznic hodnotí negativně.6 I proto autoři 

analytických prací někdy dospívají k závěru, že „existující suma výzkumů nenabízí odpovědným 

činitelům žádné definitivní vodítko.“7  Závěr studie autorů Archambeaulta a Deise uvádí: „Výsledné 

závěry posouzení vlivu privatizace na nákladovou efektivitu musí být totožné, jak v podmínkách 

australských věznic, tak i amerických, totiž neprůkazné“.8 Ke stejnému závěru dochází i Logan, 

který doporučuje „měřit“ náklady tzv. „cost per day“, protože toto je rozhodující pro vyčíslení 

nákladů, bez ohledu na formu provozování.9   

Privatizace vězeňství je spíše chápána jako možnost racionalizovat náklady a zajistit, aby věznice 

splňovaly náročné požadavky vnášené moderní penologií a příbuznými disciplínami. Naprostá 

většina autorů zabývajících se zkoumaným fenoménem se shoduje, že privatizace nepřináší zlepšení 

sama o sobě.10 Soukromé věznice nemohou být konečnou strategií pro reformu vězeňství, ale mohou 

být užitečným nástrojem pro její zavedení. Skutečným strategickým cílem privatizace vězeňství musí 

být vybudování kvalitního vězení přinášející úsporu nákladů, ale především „pozitivní změny celého 

vězeňského systému.“  

I když se závěry zkoumaných studií značně liší, je možné nalézt jejich společný průnik – téměř 

všechny se shodují na tom, že „pouze správně nastavené, vhodně řízené a pečlivě kontrolované 

privatizační projekty mohou sloužit veřejnému zájmu“.11   

III. Kritický stav českého vězeňství – nutnost neodkladného řešení 

Veřejné rozpočty, v závislosti na růstu vězněné populace, neumožňují vynakládat prostředky 

na výstavbu nových věznic.  

  

 
1 Může jít například o charitativní organizace, které např. v USA spravují velké množství nápravných zařízení pro mládež 

(Pozen, 2010, Pratt, 2003). 
2 Roth (2004).  
3 V ČR průměrné náklady na zajištění jednoho vězně na jeden den činí asi 900 Kč (Vězeňská služba ČR, 2007). 
4 Pratt (2003), Maahs, Pratt, (1999). 
5 Brown (2005).  
6 např. Donahue (1989), Keating (1990), Logan (1990), McDonald (1990), Weiss (1989).   
7 Belenko (2001).  
8 Brown (1994). 
9 Brown (1994). 
10 např. Lundahl, Kunz, Brownell, Harris, 2007. 
11 Austin (2001). 
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Tabulka 1 Vývoj mandatorních výdajů na zajištění provozu vězeňství v České republice 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Rozpočet v mld.  9,798 10,799 11,699 12,251 12,772 

Zdroj: Statistiky VS ČR v období 2017–2021, vlastní zpracování  

Nárůst finančních prostředků v souvislosti s přeplněností českých věznic, resp. nedostatek 

ubytovacích kapacit je v současné době, především i vlivem zvýšené objasněnosti kriminálních 

trestných činů, spojen s potřebou zajištění výkonu trestu odnětí svobody pro stále více odsouzených.  

Statistika Policejního prezidia ČR v roce 2021 uvedla, že od roku 2017 do roku 2021 se vývoj 

zjištěných kriminálních případů pohyboval od 218.162 trestných činů k 165.252 činům, které byly 

spáchány v roce 2021.  Procentuální objasněnost se za uvedené období pohybovala v rozmezí 

od 38,8 % na 47,5 %. Objasněnost kriminální činů je současně patrná i z vysoké míry recidivity osob, 

které se do výkonu trestu dostávají opakovaně.1 I když z uvedených čísel je zřejmá klesající tendence 

k trestné činnosti, nutné podotknout, že daná čísla jsou výrazně ovlivněna opatřeními vyvolanými 

pandemií Covid-19, která souvisela s omezením pohybu občanů v ČR, uzavřením většiny veřejných, 

kulturních a volnočasových institucí.  

Statistiky Vězeňské služby České republiky (dále jen „VS“) uvádějí stav, kdy v průběhu období roků 

2017–2021 došlo k reálnému snížení počtu osob umístěných do výkonu trestu. Nutné je však dodat, 

že i snížení počtu odsouzených sebou nepřineslo případné úspory a zátěž na státní rozpočet, 

rozpočtovou kapitolu Ministerstva spravedlnosti ČR, neboť došlo k nárůstu výdajů z částky 

8.807.686,68 tis. Kč na 12.251.838 tis. Kč.  

Pokusy o další řešení uvedené problematiky lze hodnotit také jako neúspěšné. Přeplněnosti českých 

věznic nepomohla ani ambice ministerských úředníků, protože došlo zcela k selhání efektu 

ustanovení § 88 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, který dává vězněným osobám možnost 

podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.2 Nutno dodat, že ani trest veřejně 

prospěšných prací nebyl v minulosti příliš efektivní a trest domácího vězení, i přes odhadované 

budoucí úspory3, nelze zajistit bez vynaložení vysokých vstupních nákladů, které jsou odhadovány 

až na dvě miliardy korun. 

Ve výroční zprávě VS ČR se uvádí, že efektivita klíčového institutu, který může přinést významnou 

korekci stavu počtu vězněných osob, byla téměř nulová, neboť z 2862 propuštěných vězněných osob 

v roce 2017 se křivka v roce 2021 přiblížila pouze k číslu 3002, což představuje nárůst o pouhých 

9,5 %. Vzhledem k předpokládanému nárůstu vězněných osob po pandemických opatřeních je tento 

nárůst zanedbatelný.  

I když se vlivem přeplněnosti českých věznic ocitá celý systém v kritickém stavu, je nutné dodat, 

že v mnoha vyspělých státech je tento trend obdobný.4 Na každých 100 tisíc Američanů totiž připadá 

751 vězňů. Jediný stát z velkých, průmyslově rozvinutých zemí, který se v tomto směru USA 

 
1 Autoři mohou ze zkušenosti uvést i několik případů vězněných osob, které se dostali opakovaně do podmínek výkonu 

trestu i více jak 10krát.  
2 Po výkonu poloviny uloženého trestu může soud odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po 

právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu odnětí svobody svým chováním a plněním svých povinností prokázal 

polepšení a povede řádný život, či soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.  
3 Úspora pro státní rozpočet ve výši 301.925 Kč ročně na jednoho vězně ve výkonu trestu domácího vězení je dána 

především tím, že oproti výkonu trestu odnětí svobody si při výkonu trestu domácího vězení odsouzený sám zajišťuje 

svou výživu, ubytování, hradí sociální a zdravotní pojištění, vykonává výdělečnou činnost a je i plátcem příslušných daní. 

Vezmeme-li v úvahu předpokládaný počet 2.500 odsouzených ročně v trestu domácího vězení namísto ve výkonu trestu 

odnětí svobody, činí roční úspora na primárních nákladech 584 mil. Kč a na sekundárních dopadech 175 mil. Kč. Celková 

úspora státního rozpočtu tedy představuje částku cca 759 mil. Kč ročně. V případě, že by došlo k rozšíření využití trestu 

domácího vězení na počet 3.500 odsouzených ročně, pak by úspora mohla dosáhnout částky až 1.073 mil. Kč. 
4 Například v USA, které přijaly zákon o privatizování věznic již v roce 1984, je patrný vzrůstající vývoj. V roce 1980 

byl stav vězňů zhruba 500. 000, do roku 2005 toto číslo vzrostlo na 2,2 milionu. Statistiky také uvádí hrozivé zvýšení o 

340 % během posledních 25 let. 
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přibližuje, je Rusko. Tam připadá na každých 100 tisíc obyvatel 627 vězňů. V dalších rozvinutých 

státech je tento poměr mnohem nižší. Ve Velké Británii je to 151, v Německu 88 a v Japonsku 63. 

Česká republika se také společně se Slovenskem umisťuje v první desítce evropských zemí podle 

podílu žen mezi uvězněnými osobami. U nás i východních sousedů tvoří ženy okolo 7,5 % vězňů. 

Větší podíl (okolo 8 %) vykazují Malta, Kypr a Rusko. Naopak nejméně žen mezi vězni mají 

balkánské země – Albánie 2 %, Kosovo 2,5 % a Bosna a Hercegovina 3 %. (Evropa v datech, 2020). 

Jaké lze identifikovat dopady trestné činnosti na možnosti českého vězeňství? Čeští vězni stojí stát 

21 milionů denně. V českých věznicích se nachází téměř 20 tisíc vězňů, a zařízení tak přesahují svou 

kapacitu. Náklady na jednoho vězně se přitom podle Vězeňské služby ČR pohybují okolo  

1 000 až 1200 Kč za den. Věznicím mohou ulehčit alternativní tresty, jako je například domácí vězení 

či veřejně prospěšné práce, popřípadě výrazná novelizace trestního zákoníku. Inspiraci 

pro alternativní tresty lze čerpat v Německu, kde se peněžité tresty ukládají v 85 % případů, 

v Nizozemsku v polovině, v Rakousku potom ve třetině případů. V Česku podíl peněžitých trestů 

podle údajů Nejvyššího státního zastupitelství dosáhl v roce 2017 podílu 14,7 %. V Německu, 

Nizozemsku i Rakousku je podíl vězňů na sto tisíc obyvatel nižší než 100. Patří tedy do skupiny zemí 

s nejnižším podílem uvězněných.  

Situace s vězněnými osobami je v České republice velmi tristní. Vývoj vězněných osob ukazuje 

obrázek 1. 

Obrázek 1 Vývoj počtu odsouzených v ČR v letech 2010 až 2020 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle statistiky VS ČR 

Odhlédneme-li od zdlouhavého procesu reformy soudnictví a justiční legislativy, nabízí se skutečně 

relevantní variantou také participace soukromých subjektů na zajištění vězeňského systému. Je nutné 

říci, že nejsou všechny oblasti resortu vhodné pro vstup subjektu zaměřeného na zisk, ale lze se touto 

myšlenkou rozhodně zabývat v kontextu podpůrných služeb, jako je výstavba nových ubytovacích 

kapacit, údržba vězeňských budov či činnosti zajišťující provoz, např. stravování, odívání 

odsouzených apod. Vyjdeme z myšlenky, že případný zájem privátního subjektu se aktivně podílet 

na zajištění této služby, zajišťovaný dosud výhradně státem, bude reálný pouze v případě efektivního 

hospodaření, resp. tvorby zisku.  

IV. Vliv zaměstnanosti na prohlubování deficitního hospodaření 

Podíváme-li se na zvyšující kriminalitu z hlediska ekonomického, je možné ji z pohledu soukromého 

provozovatele považovat za příznivou, neboť samotný trest odnětí svobody je možné ovlivnit pouze 

délkou, avšak nelze jej nijak substituovat.1  

 
1 Myšleno tak, že pravomocné rozhodnutí soudu o nepodmíněných trestech nelze změnit. 
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Právo na spravedlivou odměnu1 za práci i v podmínkách českého vězeňství obecně vyplývá z Listiny 

základních práv a svobod2, vyhlášky č. 10/2000 Sb., z nařízení generálního ředitele VS č. 18/2019 

o odměňování odsouzených. Odsouzený je povinen hradit věznici náklady za pobyt ve výkonu trestu 

odnětí svobody. Tyto úhrady se srážejí ze mzdy z práce, která je vězni přidělena.  

Základní složku pracovní odměny v současné době určuje časová nebo úkolová složka, způsob určení 

je dán konkrétní věznicí podle druhu přidělené práce. (NŘV č. 361/2017 Sb.) Časová složka je dána 

nařízením vlády a až od letošního roku se odměna váže na měsíční minimální mzdu (dále jen „MM“). 

V první skupině je to nově 50 % MM, ve druhé 70 % MM, ve třetí 95 % MM a ve čtvrté 120 % MM. 

Pro rok 2020 byla základní sazba MM stanovena na 14.600 Kč za měsíc. S rostoucí MM si tedy 

polepší i pracující odsouzení. Odpracování kratší pracovní doby úměrně snižuje výši základní složky. 

Jiným důvodem pro snížení složky, a to až o 50 %, je neplnění požadované pracovní činnosti. 

Naopak zvýšení až o 50 % je možné při prokázání výjimečného pracovního výkonu nebo při vedení 

pracovního úseku.  

Tabulka 2 Výše časové základny pracovní odměny v období 2018 až 2020 

Skupina 1. období 
1. 6. 2018 – 31. 3. 2018 

2. období 
1. 4. 2018 – 31. 12. 2019 

3. období 
1. 1. 2020 – dosud 

I. 4.500 5.500 7.300 

II. 6.750 8.250 10.220 

III. 9.000 11.000 13.870 

IV. 11.250 13.750 17.520 

Zdroj: Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., nařízení vlády č. 365/1999Sb., vlastní zpracování 

Srážka na úhradu nákladů výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) se ve sledovaných 

obdobích stále snižuje. Do dubna roku 2018 byla ve výši 32 % čisté mzdy, od dubna tvořila 26 %, 

nyní 23 %. Avšak vždy platilo a stále platí, že měsíční částka nesmí přesahovat finanční obnos 

1.500 Kč. V případě, že celá částka není spotřebována na náklady VTOS, využije se k úhradě 

výživného, přednostních pohledávek a nepřednostních pohledávek. Od placení nákladů VTOS 

je odsouzený osvobozen, pokud nemá žádné příjmy, je mladší 18 let, navštěvuje vzdělávací 

nebo terapeutický kurz, či je hospitalizován. Odsouzený je podle zákona povinen nahlásit veškeré 

své přiznané důchody. Ovšem pokud tak neučiní, VS ČR si není schopna realitu ověřit. Tento právní 

nedostatek způsobuje neoprávněné uvolnění odsouzeného z úhrad nákladů VTOS nebo neoprávněné 

přiznání měsíční výplaty 100 Kč na osobní potřeby. V případě zjištění nepřiznaných příjmů VS ČR 

peníze vymáhá po odsouzeném zpátky. O vzniku přednostních pohledávek rozhoduje soud, orgán 

státní správy a ředitel věznice. Srážky provedené na přednostní pohledávky jsou ve sledovaném 

období konstantně stanoveny na 12 % z čisté odměny. První polovina z 12 %, tzn. 6 %, se prioritně 

posílá na dlužné výživné. Další pořadí pohledávek je určeno podle dne přijetí rozhodnutí o nutné 

úhradě. Není-li celá částka vyčerpána na úhradu přednostních pohledávek, převede se na výživné 

a ostatní pohledávky. Naopak nevyužitá částka primárně určená na uhrazení výživného, nákladů 

VTOS a ostatních pohledávek, je použita právě na přednostní pohledávky. Čtyři procenta z čisté 

odměny jsou vyčleněna k zaplacení ostatních srážek, jinak řečeno ostatních/nepřednostních 

pohledávek. Posloupnost úhrad pohledávek je rovněž určena podle dat přijetí. Ostatními srážkami 

se rozumí např. uložené pokuty, neprávem přijaté dávky anebo srážky vyhrazené dohodou 

mezi odsouzeným a věznicí. Na úhradu ostatních pohledávek se dále upotřebí peníze nevyužité 

na pokrytí výživného, nákladů VTOS a přednostních pohledávek. Na druhou stranu nevyčerpané 

prostředky ze 4 % na ostatní srážky se použijí na výživné a na přednostní pohledávky. Tíživými 

sociálními poměry se rozumí např. ztráta zaměstnání či nemožnost jeho nalezení, vážná nemoc, těžká 

majetková situace vzniklá mimořádnou událostí. Pohledávky za odsouzenou osobu spravuje její 

 
1 V Německu je práce odsouzených víceméně pravidlem, tedy v případě, že odsouzený chce pracovat. To vězňům 

dopomáhá lepšímu začlenění do společnosti po propuštění. Průměrně se jedná o sumu 1.000 euro. 
2 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práva a svobod. 
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kmenová věznice. V případě, že za odsouzeným vznikly další pohledávky v době pobytu v jiné 

než kmenové věznici, správa pohledávek přísluší právě jí. Přehled veškerých pohledávek včetně 

dokumentů pro exekuci a vymáhání dluhu soudem je během VTOS nebo výkonu vazby veden 

u kmenové věznice vězněného ve složce operativní evidence. Od propuštění až do vyrovnání všech 

dluhů je složka eventuálně předána věznici, která realizovala ukončení výkonu vazby nebo VTOS. 

Dlužník jakožto fyzická osoba nacházející se v tíživé sociální situaci může zažádat o prominutí dluhu 

nedaňové pohledávky. Nesmí se ale jednat o dluh vůči státu nebo o dluh vzniklý trestnou činností. 

(vyhláška č. 10/2000 Sb.) 

Výše výdělků se mohou se jevit velmi nízké, ale je nutné brát v potaz, že základní životní potřeby 

mají odsouzení ve věznici zajištěny a platí pouhých 1.500 Kč za měsíční pobyt ve věznici, zbytek 

uvedené mzdy slouží k jejich užitku. Právě „levnou pracovní sílu odsouzených“ považuji za základní 

motivační faktor pro najímání pracovního potenciálu pro privátní provozovatele. V oblasti vězeňství, 

jak je rozebráno dále, je odpovídající zaměstnanost nástrojem „efektivního mechanismu“ návratnosti 

vložených investic, či případnou možností tvorby zisku. Odborně vybraní vězni tvoří maximálně 

flexibilní a disciplinovanou pracovní sílu a jsou skutečně pro možné investory velice atraktivní.1 

Soukromý sektor je mnohdy schopen lépe využít pracovních příležitostí, neboť může využít 

v této oblasti daleko větších zkušeností než státní sektor.  

Obrázek 2 Vývoj zaměstnanosti odsouzených osob v letech 2016 až 2020 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle statistických dat VS ČR, 2016 – 2020  

Obrázek 2 ukazuje vývoj zaměstnanosti odsouzených v průběhu let 2016 až 2020.2 Jeho součástí jsou 

především 4 základní proměnné, které se nejvýrazněji promítají do analyzované návratnosti 

finančních nákladů, jež jsou nutné k tvorbě zisku. Jedná se o komparaci podílu počtu práceschopných 

odsouzených k celkové populaci vězněných osob a počtu celkově zaměstnaných vězňů.  

Je tedy zřejmé, že procentuální míra zaměstnanosti neodpovídá reálné míře zaměstnanosti. Uvedeme-

li jako příklad průměrný stav vězněných osob za uplynulých 6 let, vyjdeme z počtu 20 tisíc 

odsouzených, avšak evidováno bylo v průměru pouze 14.346 práceschopných odsouzených3, 

ze kterých je vypočtena zaměstnanost vězněných osob.  

Vyjádříme-li tyto reálné údaje prostřednictvím předepisovaných nákladů za výkon trestu, vězeňská 

služba tímto mechanismem přichází o možnost navýšení příjmové položky u 40 % odsouzených. 

Při stanovené výši předepisovaných nákladů 1.500 Kč4 za kalendářní měsíc, která je zcela 

 
1 Laffer (1999). 
2 Autoři vzhledem k objektivnějšímu přehledu využili tzv. předcovidové období, tj. do roku 2019, neboť přijatá opatření 

ze strany VS ČR směrem k pandemii výrazně zkreslily možnosti zaměstnávání vězněných osob. 
3 Do evidence odsouzených způsobilých k pracovnímu zařazení jsou zahrnuti vězni, kteří mají odpovídající zdravotní 

způsobilost, a pouze vězni, pro které daná věznice, vzhledem ke schopnostem a kvalifikaci, má odpovídající pracoviště.  
4 Statistika MSp hovoří o reálných nákladech na jednu vězněnou osobu v průměru 900 Kč za jednu vězněnou osobu 
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neadekvátní reálným nákladům, neefektivně nastavená politika zaměstnávání je tak „primární 

příčinou“ deficitního hospodaření vězeňského systému.   

Celou zátěž na výdajovou stránku rozpočtu navíc umocňuje ustanovení § 16 zákona č. 169/1999 Sb., 

o výkonu trestu odnětí svobody, který ukládá povinnost přiznat odsouzenému, jenž není zařazen 

do práce a nemá dostatek finančních prostředků, nárok na poskytnutí sociálních poukázek ve výši 

100 Kč. Tato částka v celém systému tvoří až 12 milionů korun za kalendářní rok. 

V. Efektivita vymáhání pohledávek 

Druhým „výdajovým problémem“, se kterým se musí vězeňská služba vypořádat, je nízká efektivita 

mechanismu vymáhání pohledávek za odsouzenými, resp. dlouhodobé nesplácení vzniklých 

pohledávek odsouzených v průběhu pobytu ve věznici a také po propuštění do civilního života.  

S pohledávkami Vězeňské služby České republiky je nakládáno v souladu se zákonem  

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, vyhláškou č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu 

trestu odnětí svobody zaměstnány a také dle Instrukce MSp ČR o vymáhání pohledávek ve vězeňské 

službě.  

Ve vězeňské službě vznikají z hlavní činnosti pouze nedaňové pohledávky, členěné do tří kategorií. 

V kategorii pohledávek „za propuštěnými vězni“ a v kategorii pohledávek za „vězni v aktuálním 

stavu“ jsou vymáhány pohledávky za náklady výkonu vazby, výkonu trestu, škody a další náklady 

(např. zvýšené náklady střežení, náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení, 

regulační poplatky apod.). V kategorii „ostatních pohledávek“ jsou vymáhány pohledávky 

za neuhrazené faktury vydané vězeňskou službou (včetně zotavoven a hospodářské činnosti), 

pohledávky za právnickými a fyzickými subjekty, pohledávky z poskytnutých půjček Fondu 

kulturních a sociálních potřeb, nástupních příspěvků příslušníků, pohledávky za nájemné v bytech 

vězeňské služby a jiné.  

Při krátké analýze v oblasti pohledávek je zřejmé, že za rok 2021 představuje neuhrazená částka 

z pohledávek za odsouzenými v aktuálním stavu 30 551,44 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání 

v této kategorii pohledávek k 31. 12. 2021 byla cca 55,7 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním 

stavu. K 31. 12. 2021 zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 54 816,94 tis. Kč.1 

Úhrady pohledávek za rok 2021 představují částku 6 806,92 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání ve vztahu 

k objemu pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu vazby a trestu je cca 3,9 %. Nevymožený 

objem těchto pohledávek k 31. 12. 2021 činí 176 671,22 tis. Kč. V souvislosti s akcí tzv. „Milostivé 

léto“ byly k datu 31. 12. 2021 v obou kategoriích pohledávek za vězněnými osobami uhrazeny 

pohledávky 35 dlužníků v celkové výši 235,06 tis. Kč. Za rok 2021 činí objem uhrazených ostatních 

pohledávek 925 803,49 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této kategorie pohledávek je k tomuto datu 

evidován ve výši 331 194,44 tis. Kč 

Vývoj příjmů z pohledávek za odsouzenými v aktuálním stavu se nepatrně mění v určitých cyklech.2 

Problematické zůstávají příjmy z pohledávek za „propuštěnými odsouzenými“, jejichž trend má 

(i při vzrůstajících výdajích) sestupnou, popř. stagnující tendenci, čímž dochází ke stále většímu 

zadlužování resortu. Při porovnání výše pohledávek za odsouzenými (za propuštěnými i v aktuálním 

 
za jeden kalendářní den.  
1 Výroční zpráva VS ČR, 2021. 
2 Příjmy z pohledávek za propuštěnými vězni měli skutečně kolísavou tendenci, tedy mezi 11 až 16 miliony korun, 

a příjmy z pohledávek za odsouzenými osobami v aktuálním stavu se jednalo o v průměru 25 milionů korun. 
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stavu) ve srovnání s příjmy vykázanými za jednotlivá období je markantní velmi nízká návratnost 

vložených prostředků do dané služby.1  

U vymáhání uvedených částek navíc dochází k dalšímu navýšení dluhové položky, neboť náklady 

na vymáhání nejsou zanedbatelné. Dlužník může přijít státní kasu i na několik desítek tisíc korun. 

Při součtu mzdových nákladů na zaměstnance, kteří mají vymáhání pohledávek na starosti, nákladů 

na právníka a exekutora, dostáváme se na desítky tisíc korun a přitom částky, které se podaří získat 

zpět, jsou minimální.2 Jinými slovy, i u těchto osob mechanismus vymáhání selhává a nezaručuje 

stoprocentní vymahatelnost a tím návratnost vynaložených prostředků.   

VI. Soukromé podnikání v oblasti vězeňství 

Zájem provozovatelů o zajištění nepodmíněného trestu umocňuje fakt, že existence privátních věznic 

v evropském měřítku je běžně využívána a současně se jedná o další potenciál trhu v oblasti dalších 

projektů v rámci vězeňství. Tato forma, která je již dnes „běžným standardem“ ve Velké Británii 

a v USA, pak umožňuje plnou aplikaci inovací, kde je koncesionář motivován větší mírou k inovacím 

i na straně ostrahy a bezpečnosti, prioritu však představuje zajištění tzv. facility managementu. 

Americký statistický úřad (BJS) sleduje počet vězněných osob v soukromých věznicích na základě 

sběru dat z jednotlivých věznic. Z těchto dat lze vyčíst, že k 31. prosinci 2019 bylo v soukromých 

věznicích 115.954 osob ve výkonu trestu, což reprezentuje zhruba 8 % všech uvězněných 

ve Spojených státech amerických. Celkový počet se od roku 2000 navýšil o 32 %, což je poměrně 

signifikantní nárůst. V současné době je ve Velké Británii provozováno 117 věznic. Celkem 14 z nich 

je v soukromém vlastnictví a jsou provozovány těmito soukromými společnostmi – G4S Justice 

Service, Serco Custodial Services, Serco a Sodexo Justice Services.3 Na území Velké Británii byl 

na konci roku 2020 celkový počet 78.618 vězňů. Počet trestanců, kteří jsou vězněni v soukromých 

věznicích, se pohybuje okolo 17 %. Konkrétně ve Velké Británii a Walesu je to 18,46 % a ve Skotku, 

které je řízeno dle vlastního vězeňského systému, je to 15, 3 %.4  

Proto bude nutné zajistit přesné rozdělení odpovědností a kompetencí v samotném chodu věznice, 

a to především z důvodu, že provoz věznice je ovlivněn specifickou legislativou ČR a také, že půjde 

o dlouhodobý smluvní vztah.  

VII. Ekonomická zásada principu 3E (Effectivenes, Efficiency and Economy) 

Zaměříme-li se na ekonomickou analýzu zajištění vězeňského systému je vhodné využít základní 

metodu „cost benefit analýzy“ (dále jen „CBA“), základních atributů, které se promítnou 

do efektivního, resp. ziskového financování, a to v rámci celého procesu. Anthony E. Boardman 

k tomuto uvádí, že: „Poměry nákladové efektivity vyjádřit jako tzv. cenu za jednoho vězně lze. 

Hodnocení celého systému by však bylo nesprávné.“ Je nutné dodat, že náklady na odsouzené 

představují kalkulace směřující k zajištění „života“ jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody, 

tj. materiální zajištění a navíc také poměrově vyjádřené platy příslušníků a zaměstnanců věznice, 

náklady spojené s léčbou, ošetřením i v případě vzniklých konfliktů, nevyžádaných eskort 

odsouzených apod.  Boardman (2008) dodává: „Je třeba, při tvrzení nebo interpretaci poměrů 

nákladové efektivnosti, brát v úvahu komplexní měřítko účinnosti.“ Kritici v této souvislosti hovoří, 

ale i o nesouměrnosti při stanovení relevantních nároků. Dle Adlera (1999) je nutné mít na paměti, 

 
1 Dle ustanovení § 2 odst. 2 nařízení generálního ředitele č. 48/2005 o správě a evidenci pohledávek ve Vězeňské službě 

České republiky ve znění pozdějších novel „…stanoví ředitel věznice osobám ve výkonu trestu odnětí svobody 

rozhodnutím povinnost uhradit škodu způsobenou na majetku státu podle zvláštního právního předpisu a povinnost 

uhradit další náklady podle zvláštního právního předpisu…“. Předpis dále v § 3 upravuje podmínky k vymáhání 

pohledávek také za propuštěnými vězni, protože „…pokud toto rozhodnutí do ukončení výkonu trestu není vykonáno 

a odsouzený povinnosti stanovené rozhodnutím a ve stanovené lhůtě po propuštění z výkonu trestu nedostál, požádá 

věznice o výkon rozhodnutí příslušný soud.“ 
2 Týden.cz (2008). 
3 Justice (2019).  
4 GOV.UK (2021).  
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že „Hodnota některých věcí nemůže být měřena v peněžních jednotkách, v případě, že hodnota 

některých věcí je měřena v peněžních jednotkách, je toto vyjádření neakceptovatelné, či v případě, 

že hodnota některých věcí je měřena v peněžních jednotkách, není zřejmé, co toto vyjádření 

znamená.“ Srovnej (Canning, 2013, Adler, 1999, Frank, 2000, Pearce, 1998). A právě kalkulace 

nepeněžitých úkonů, či v tuto chvíli následků je typické právě pro prostředí věznice. Věznice jako 

taková, je specifickou, režimovou institucí, pro které je typický stanovený dril, zahrnující klientelu, 

s vysokým parametrem agresivity a pravděpodobnost násilných střetů. Tyto atributy vytváří 

u personálu významnou psychickou zátěž, projevující se na aktuálním i budoucím zdraví, což je 

vhodné zanést do CBS, ale jen stěží je tento fakt finančně vyjádřitelný. Jak uvádí Juříček (2019) 

„Diferenciace interpersonálních konfliktů lze rozdělit na násilí mezi samotnými odsouzenými, útoky 

či napadání personálu.“ A právě finanční vyjádření či cena demonstrující psychické vypětí 

a případné následky způsobené výkonem povolání v tomto specifickém prostředí je velmi složité, 

ale měla by je CBA obsahovat. (Srovnej: Dirga, 2013, Lochmannová, 2016).  

Podmínkou pro financování služby plně ze soukromých zdrojů je nutné, aby se celkový příjem 

dodavatele včetně zisku z doplňkových aktivit vyrovnal, popř. převýšil celkové náklady 

na poskytování služby. V podmínkách českých káznic je nutné při řešení finanční efektivity zvážit  

tři základní ukazatele. Zdroj příjmů vězněných osob, tedy využití jejich pracovního potenciálu, dává 

provozovateli, za současné legislativní úpravy, zákonnou možnost provádět úhrady za pobyt 

ve věznici. Druhým zásadním parametrem je možnost zefektivnit proces vymáhání pohledávek 

za odsouzenými, které vzniknou za dobu pobytu za mřížemi, či po případném propuštění. Třetím 

faktorem, který však v současné době reálně neexistuje, je možnost privátního provozovatele zřídit 

pro odsouzené možnosti „zpoplatněných“ komerčních aktivit, které mohou využít odsouzení  

podle svých aktuálních finančních podmínek.  

Vliv zaměstnanosti na vyrovnané hospodaření lze vyjádřit následujícím vztahem:  

𝐓𝐑𝐝 > 𝑇𝐶𝑠 
 (1) 

TRs + Zka > 𝑇𝐶s 
 (2) 

Qs ∗ Ps + TRka − TCka > 𝑇𝐶𝑠 
 (3) 

(𝑄𝑃𝑅 − 𝑄𝑁𝑃) ∗  𝑃𝑠 + 𝑇𝑅𝑘𝑎 − 𝑇𝐶𝑘𝑎 > 𝑇𝐶𝑠  (4) 

Legenda:  

TRd = celkový příjem dodavatele, TRs = příjem z poskytování veřejné služby, TCs = celkové 

náklady na poskytování služby, Zka = zisk z realizovaných komerčních aktivit, Qs = množství 

spotřebované veřejné služby, QPR = množství spotřebované veřejné služby pracovně produktivních 

odsouzených, QNP = množství spotřebované veřejné služby pracovně neproduktivních odsouzených, 

Ps = cena za službu (poplatek), TCka = celkové náklady na poskytování komerčních aktivit, TRka 

= celkový příjem za poskytování komerčních aktivit. 

V případě, kdy TRd ≤ TCs, tedy TRs + Zka ≤ TCs, je nutné do financování služby zapojit veřejné 

zdroje a předpokladem je, že pro privátního investora je provozování této služby nerentabilní. 

V případě umožnění realizace doplňkových komerčních aktivit je možné předpokládat, že za situace, 

kdy TRd ≥ TCs, lze službu financovat plně ze soukromých zdrojů.  

Jak je uvedeno v předchozích částech této kapitoly, kde je analyzována situace zaměstnávání 

vězněných osob a její vliv na výši pohledávek za odsouzenými, pro efektivní hospodaření musí být 

zajištěno úspěšné vymáhání pohledávek za odsouzenými dle vztahu, který lze vyjádřit takto: 

𝐓𝐑𝐝 > 𝑇𝐶𝑠 
 (5) 
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TRs + Zka > 𝑇𝐶s 
 (6) 

Qs ∗ Ps + TRka − TCka +  CL > 𝑇𝐶𝑠 
 (7) 

(𝑄𝑃𝑅 − 𝑄𝑁𝑃) ∗  𝑃𝑠 + 𝑇𝑅𝑘𝑎 − 𝑇𝐶𝑘𝑎 + 𝑇𝐶𝐶𝐿 − 𝑇𝑅𝐶𝐿 > 𝑇𝐶𝑠  (8) 

Legenda:  

TRd = celkový příjem dodavatele, TRs = příjem z poskytování veřejné služby, TCs = celkové 

náklady na poskytování služby, Zka = zisk z realizovaných komerčních aktivit, Qs = množství 

spotřebované veřejné služby, QPR = množství spotřebované veřejné služby pracovně produktivních 

odsouzených, QNP = množství spotřebované veřejné služby neproduktivních odsouzených, Ps = 

cena za službu, TCka = celkové náklady na poskytování komerčních aktivit, TRka = celkový příjem 

za poskytování komerčních aktivit, CL = celková výše pohledávek, TCCL = náklady ze vzniklých 

pohledávek, TRCL = příjmy z pohledávek.   

VIII. Závěr 

Jednotlivé analýzy světových vězeňských systémů ukazují, že jakákoliv forma privatizace či využití 

soukromého kapitálu je pro celý systém přínosná, nikoliv jedinou spásnou myšlenkou.  Odborníci, 

kteří se danou problematikou zabývají, vnímají efektivní zavádění privátních věznic jako vhodný 

element pro zavedení soutěživého či konkurenčního mechanismu do často zkostnatělého státního 

systému. Samotnou finanční výhodnost a efektivitu privátní subjekt do zkoumaného prostředí 

automaticky nepřinese. Hlubší analýzy přináší autoři evaluačních studií jako Logan, Harding, 

Howard a další, jejichž výstupy však také není možné paušalizovat, neboť každá studie a její závěry 

byly dosaženy různými metodologickými postupy.  

Současný krizový stav českého vězeňství vyplývající z nedostatku finančních prostředků 

je kontraindikován absencí justičního systému, který způsobuje stále zvyšující se potřebu 

„věznit“ pachatele trestných činů, u nichž by mohla být realizována jiná restrikce, 

např. zeefektivněním alternativních trestů. V případě, kdy se do českých věznic dostává stále více 

odsouzených, stále méně se uplatňují předčasná propuštění, která současný trestní zákoník nabízí, 

je zcela nevyhnutelné se zabývat myšlenkou privátní participací vybraných služeb, potřebných 

k zajištění provozu českých věznic. Současně se nabízí úvaha o nutnosti vybudování další věznice, 

resp. ubytovacích kapacit, a o modelu maximální diferenciace vězněných osob, čímž by se zvýšila 

efektivita reedukace a snížily by se sekundární projevy negativního vlivu vězeňského prostředí. 

Samotná prorůstající prizonizace totiž vytváří z méně sociálně-patologicky narušených jedinců 

budoucí recidivisty, kteří opakovaně páchají trestnou činnost a dostávají se tak do justiční spirály, 

stále více se zadlužují a prostředí věznice se pro ně stává běžným životním prostředím, 

což je nežádoucí vzhledem k nákladům na zajištění vězeňského systému. I přes výrazné snahy 

Ministerstva spravedlnosti ČR řešit tuto situaci prostřednictvím spolupráce státu a soukromého 

sektoru se stále nedaří nalézt optimální řešení.  

Jako hlavní důvod neúspěchu privatizace některých služeb (resp. pokusu o jakoukoliv kooperaci 

s privátním subjektem) je možné spatřovat v neefektivně nastaveném systému zaměstnávání 

vězněných osob, jejichž pracovní odměna je prioritním předpokladem pro úhradu nákladů za pobyt 

ve výkonu trestu, který je nyní výhradně financován z rozpočtové kapitoly MS ČR.  

S nízkou mírou úhrad, a tím i návratností vložených prostředků zpět do systému, souvisí i zcela 

neúčinný mechanismus vymáhání pohledávek za vězněnými osobami ve výkonu trestu a následně 

po jejich propuštění, což vytváří u většiny odsouzených „dluhovou spirálu“, kterou vězněné osoby 

roztáčí v průběhu výkonu trestu a nejsou schopny ji řešit ani po propuštění. Hlavní příčinou je 
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tak legislativní ukotvení metodiky úhrady nákladů1, kterou je nutné vyřešit. Nutné je také provést 

legislativní úpravu § 35 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, který stanovuje, 

že odsouzený je povinen náklady výkonu trestu ve výši 40 % z čisté pracovní odměny, maximálně 

však 1500,- Kč za kalendářní měsíc a navíc od povinnosti hradit náklady výkonu trestu je osvobozen 

odsouzený, který nebyl nezaviněně zařazen do práce a neměl v období kalendářního měsíce jiný 

příjem nebo jinou hotovost, který nedovršil 18. rok věku, po dobu poskytování ústavní (nemocniční) 

péče, či byl zařazen do vzdělávacího nebo terapeutického programu s dobou výuky nebo terapie 

nejméně 21 hodin týdně2, a další výjimky, ač krátkodobého charakteru. V praxi tak dochází k přiznání 

tzv. úlevy od hrazení reálných nákladů za pobyt ve vězení, při zaměstnanosti pouhých 60 % 

odsouzených, téměř polovina vězeňské klientely. Vše souvisí právě s rozúčtováním pracovních 

odměn odsouzených, které upravuje NGŘ č. 13/2018 o odměňování odsouzených zařazených 

do práce. Dosud byly odsouzeným přidělovány tři „mzdové“ skupiny podle vykonávané práce 

a kvalifikace potřebné pro výkon takové práce. Pokud nepotřebovali odbornou kvalifikaci, brali 

4.500 Kč měsíčně, pokud bylo nutné vyučení v oboru nebo jiné odborné kvalifikace k výkonu práce, 

pak dostávali 6.750 Kč, jestliže šlo o samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných prací 

vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší než úplné střední odborné 

vzdělání, pak brali 9.000 Kč měsíčně. K této odměně mohli získat podobně jako zaměstnanci 

příplatky za práci přesčas, za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

a příplatek ohodnocující pracovní výkon – tedy cosi jako osobní příplatek, tzv. osobní ohodnocení, 

které získávají někteří zaměstnanci státní a veřejné správy a služeb. Tyto příplatky mohou získat 

i nadále. Pozitivním krokem byly změny, zavedené od 1. dubna 2018, kdy došlo k rozšíření základní 

složky odměny na časovou, kdy dostávají paušálně, měsíčně stanovou odměnu, anebo úkolovou, 

hodinovou. Odsouzení jsou nově rozdělení do čtyř skupin podle nejnáročnější práce, která je po nich 

požadována: 

• do I. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace, 

pak měsíční odměna činí 5.500 Kč, 

• do II. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s výučním 

listem nebo jiná odborná kvalifikace, potom odměna dosahuje 8.250 Kč za měsíc, 

• do III. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 

programu, odměna potom činí 11.000 Kč za měsíc, 

• do IV. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vysokoškolské vzdělání 

v magisterském studijním programu, odměna pak dosahuje 13.750 Kč.  

Nezbytná je proto úprava metodiky úhrad za pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody a současně 

stanovení výše pracovní odměny u odsouzených. Jinak řečeno, pokud včas nedojde k odpovídajícím 

změnám v legislativní oblasti, a to oblast diferenciace a umísťování do jednotlivých věznic 

i dle možnosti pracovního využití (zdravotní limity, neschopnost pracovat vzhledem k absenci 

pracovních návyků) a zajištění tak zefektivnění systému zaměstnávání vězněných osob v českých 

věznicích, není možné předpokládat zájem o zajištění služby českého vězeňství ze strany soukromého 

provozovatele za přijatelných podmínek pro stát a současně pro privátního provozovatele, který bude 

vždy řízen ziskem. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JUSTICE -  

CURRENT CHALLENGES AND RISKS 

Radim Kalabis1 

Abstract 

The aim of this article is to compare the different artificial intelligence systems currently used 

in the justice system, both predictive and decision-making systems. In this context, I will focus  

on the benefits as well as the risks that the use of AI in the justice sector entails. Here, I am referring 

in particular to the disadvantages and risks of artificial intelligence in the form of an insufficiently 

representative set of input data and the associated bias in decision-making or prediction, balanced, 

on the other hand, by the speed and accuracy of these systems. In the article I also discuss 

the obstacles to the introduction of artificial intelligence decision-making systems into the European, 

and hence Czech, judicial space, where their use is hindered by the Constitution of the Czech Republic 

and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, as well as the Criminal Code. Restrictions 

on the introduction of autonomous decision-making systems also exist at the EU level. The use 

of artificial intelligence in the Czech and European context thus remains mainly in the role 

of electronic assistants. 

Keywords 

Digitalization, Justice, Autonomous Systems, Independence of Justice 

I. Úvod 

Digitalizace státní správy i justice v České republice pomalu, ale jistě pokračuje, a to v kontextu 

s postupující digitalizací státní správy. K podobnému procesu dochází také na úrovni Evropské unie. 

Otázka autonomních systémů umělé inteligence a jejich použití v justici je tak velmi aktuální, 

nicméně přináší celou řadu otázek právních i etických, které budou muset být vyřešeny před tím, 

než přijde na řadu první samostatně rozhodující systém, pracující bez zásahu člověka. 

Problematika je v tomto kontextu velmi aktuální a je jí věnován prostor jak na tuzemské, 

tak i na evropské úrovni. Klíčovou otázkou, která se v dané souvislosti řeší patrně nejintenzivněji, je 

způsob a míra zapojení umělé inteligence do justičního systému – zda jen v rovině pomocných 

systémů, například vyhledávání dat, jejich třídění, poskytování základních rad účastníkům řízení 

aj. nebo také samotné rozhodování.  

Vývoj ve světě směřuje k tomu, aby se jednou robotické systémy staly plnohodnotnými soudci. 

Počátky je možno vidět v Číně či v soukromém elektronickém rozhodčím soudu, případně 

v prediktivních systémech, kterým se budu taktéž v článku věnovat. 

Je takový stav, který již několik let zkoušejí v mnoha zemích, v České republice vůbec možný 

a aplikovatelný dle stávajícího právního řádu, případně je aplikovatelný částečně na partikulární 

spory ve vymezených civilních oblastech? Na to se pokusí odpovědět tento článek, který se zaměří 

jednak na současný stav veřejné diskuse, týkající se autonomních systémů v rámci státní správy v ČR 

a dále na potenciální možnosti využití umělé inteligence při rozhodování o právech a povinnostech 

účastníků řízení. 

Při zavádění umělé inteligence do tuzemské či evropské justice však narážíme na jistá omezení, 

plynoucí z charakteru samotných autonomních systémů, které pracují na principu učícího 

se algoritmu. Připuštění těchto systémů do rozhodovacích činností v justici, které nejen v České 

republice, ale ani v žádném státě Evropské unie doposud není na pořadu dne bez ohledu na to, 
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že se tyto možnosti aktivně zkoumají a testují, není otázkou technickou, ale otázkou právní a etickou. 

Tyto systémy přes své nesporné výhody mohou přinášet nesčetná rizika v podobě diskriminace, 

nepřezkoumatelnosti rozhodnutí, nejasnosti, ohledně fungování systému, rizika v podobě rozhodnutí 

vyloženě nesprávných, založených na nedostatečných vstupních datech. S touto problematikou dále 

souvisí také odpovědnost za činnost umělé inteligence, která by potenciálně nahradila člověka 

v některých rozhodovacích procesech a dále potenciálně také nutná ingerence soukromého sektoru, 

jakožto tvůrce umělé inteligence do soudního systému, jakožto jedné ze složek moci a z toho 

plynoucích rizik nezávislosti soudního systému. 

Cílem článku je zhodnotit dosavadní úroveň vývoje umělé inteligence, používané v oblasti práva 

a justice ve světě, analyzovat přínosy a rizika těchto systémů a ve vztahu k podmínkám České 

republiky zhodnotit možnosti jejich užití. 

II. Rešerše pramenů 

Nad možností, že by se umělá inteligence stala složkou moci soudní, resp. v některých případech 

nahradila soudce, uvažuje například Park (2020), který však současně varuje před riziky v podobě 

jistého zakonzervování stavu, jelikož umělá inteligence pracuje zejména s databázemi starších 

dokumentů a rozhodnutí. Na druhou stranu považuje umělou inteligenci v justici za přínos v podobě 

zvýšení nestrannosti a spravedlnosti. Naproti tomu Legg & Bell (2019) se domnívají, že právní 

profese nebude roboty, resp. umělou inteligencí ve své podstatě ohrožena, ale bude využívána 

k zefektivnění a zrychlení procesů v právní oblasti, kdy bude zejména na právnících, aby se naučili 

s umělou inteligencí vhodným způsobem koexistovat. 

Bez ohledu na jisté obavy z působení umělé inteligence je nutno konstatovat, že tato již v mnoha 

zemích v systému spravedlnosti působí, kupříkladu při rozhodování v rozhodčích přích, a to již, 

jak uvádí Nakad a spol. (2015). Autoři zde zkoumali praxi ve vydávání rozhodčích nálezů společnosti 

e-Court z Nizozemí. 

V současné době vyhodnocuje a snaží se v co nejširší míře využít umělou inteligenci v justičním 

systému Estonsko. Cesta směřuje k jisté automatizaci při vydávání rozhodnutí v jednoduchých 

záležitostech s bagatelní hodnotou sporu, byť se ještě nejedná o klasického „elektronického soudce“, 

jak by se mohlo zdát (Republic of Estonia – Ministry of Justice, 2022). 

V USA šli ještě dále a zavedli do praxe umělou inteligenci v rámci trestního práva. Nejedná se sice 

o autonomní systém v roli soudce, ale hovoříme o prediktivním systému COMPAS (viz dále), který je 

pomocníkem ve vyhodnocování rizik u podmínečně propuštěných osob, jakož i předvídání rizik 

páchání násilné trestné činnosti apod. Za zmínku stojí například případ Státu Wisconsin vs. Loomis, 

kdy aplikoval trestní soud přísnější trest na základě predikce závadového chování a možnosti nápravy 

u obžalovaného pana Loomise, kdy tuto predikci vytvořila právě umělá inteligence, předvídající, 

zda se osoba dopustí či může dopustit v budoucnu dalších trestných činů.  

Tento prediktivní systém COMPAS neboli Correctional Offender Management and Profiling 

Alternative Sanction, je používán v USA již řadu let. Například Zhang a kol. (2014) poukazují na jeho 

přednosti v podobě vysoké míry úspěšné predikce, týkající se opakování trestné činnosti, návratu 

do nápravného zařízení apod., kdy odkazují na studii, ve které bylo sledováno a vyhodnocováno 

celkem 91 334 osob podmínečně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Na druhou stranu 

Taylor (2020) upozorňuje, obdobně jako jiní kritikové tohoto systému, nad nedostatečnou 

transparentností celého systému, kdy soud ani obžalovaný neví, na základě čeho systém vyhodnotil 

jeho rizikovost a není tak možno tuto predikci, která je následně soudem použita při rozhodování, 

jakkoliv relevantně napadnout. 

Dá se předpokládat, že se umělá inteligence bude v rámci justice používat ve stále širším měřítku, 

a to nejen v právu soukromém, ale i v právu trestním. Zda se ovšem někdy stane plnohodnotnou 

náhradou lidského soudce, je prozatím velkou otázkou. Například XU (2022) sice vyzdvihuje 

efektivitu, vysokou míru objektivity, jakož i spravedlnosti u umělé inteligence, avšak i nadále vidí 
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její roli jako podpůrnou. Zásadním problémem užití umělé inteligence v justici je fakt, že se jedná 

o samoučící se algoritmus, který ovšem vychází při svém rozhodování z velkého objemu dat, 

který je mu poskytnut z minulosti.  

Sourdin (2021) se domnívá, že byť má umělá inteligence veliký potenciál, přesto nedojde v brzké 

době k tomu, že by zcela nahradila soudce. Poukazuje v této otázce na závěry australské komise 

pro právní reformu, která vyzdvihuje u lidského soudce indukci, intuici a schopnost posouzení 

sociálního dopadu příslušného soudního rozhodnutí. Toho pochopitelně umělá inteligence schopna 

není.  

JUDr. Tomáš Lichovník (2018) se domnívá, že elektronické systémy by měly být toliko pomocníkem 

soudce, nikoliv náhradou. Rozvíjí nejen otázku soudcovského rozvažování o kategoriích dobrých 

mravů apod. ale také velmi zajímavý aspekt odpovědnosti za rozhodování umělé inteligence 

ve sporech a s tím spojenou možnost ohrožení důvěry občana ve spravedlnost a fungování justičního 

systému. 

Dalším možným využitím umělé inteligence v justičním systému je role jakéhosi mediátora, 

který pomocí zadaných dat stranám navrhne nejschůdnější řešení, případně poskytne predikci 

budoucího sporu. V civilních záležitostech se v minulosti využíval ve věci manželských rozvodových 

pří v Nizozemí systém Rechtwijzer, který měl sloužit k zprostředkování uzavření dohody, jak uvádí 

například Kistemaker (2021). MacLean a Dijksterhuis (2019) poukazují na skutečnost, že součástí 

systému Rechtwijzer byl také kalkulátor výše výživného pro nezletilé děti, jehož výpočet 

představoval doporučení pro vhodnou úpravu výše alimentů. Pochopitelně, že tento systém 

je používán i nadále, toliko v modernizované podobě. 

Další využití má umělá inteligence ve funkci mediátora (například systém Smartsettle One, 

který se řadí do kategorie ODR (Online Dispute Resolution), což jsou nástroje pro řešení online sporů, 

jak uvádí Vasdani (2019), která poukazuje na nesporné výhody pomoci umělé inteligence při řešení 

sporů tím, že jsou strany vedeny k dohodě, kdy během jejího dojednávání je systém nápomocen. 

Vasdani predikuje nárůst počtu oblastí v justici, kam by mohla umělá inteligence proniknout 

a usnadnit a současně urychlit soudní rozhodování. Poukazuje také na rozhodnutí kanadské vlády, 

svěřit část administrativní agendy umělé inteligenci. 

Větší překážkou pro zavedení plně robotizované justice, kdy by rozhodovali soudci v podobě umělé 

inteligence, spočívá v nedostatku vstupních dat. Jak jsme mohli v minulosti vidět například 

na chatbotu Tay od společnosti Microsoft, která je poměrně známým a dobře zdokumentovaným 

případem toho, jak se umělá inteligence a samoučící se algoritmus dokáže přizpůsobit prostředí, které 

pak de facto zpětně promění nastavení samoučícího se algoritmu – tedy se dá říci, že byl chatbot 

determinován prostředím sociální komunity, ve kterém se ocitl. Příklad Tay může dle Neff & Nagy 

(2016) přispět k pochopení fungování podobného systému, kdy se tvůrci zaměří především 

na interakci systému umělé inteligence s lidskými uživateli. 

Právě naplnění potřebnými daty, která budou vstupním východiskem pro následnou práci 

samoučícího se algoritmu, jsou největším problémem širšího zavedení elektronických soudců 

do justice, protože stále není dostatek relevantních podkladů pro širokou paletu případů a možností, 

které se v praxi mohou odehrát. Jak uvádí například Campbell (2020), musí být k dispozici velký 

soubor případů, které budou mít omezený počet faktorů, schopných ovlivnit výsledky rozhodování. 

V civilních sporech, jak Campbell dále konstatuje, není dostatečný počet případů. Chen a kol. (2021) 

upozorňují dále na fakt, že rozhodnutí umělé inteligence není dle jimi provedeného výzkumu 

vnímáno jako stejně spravedlivé v porovnání s rozhodováním lidských soudců, byť existují patrně 

jisté kulturní rozdíly dle jednotlivých zemí, kde je umělá inteligence v justici šířeji využívána. 

III. Využití umělé inteligence v justici 

Jak již bylo naznačeno v předcházející kapitole, v justici se napříč jednotlivými státy používá 

v současné době již mnoho systémů umělé inteligence. Můžeme je rozdělit na ty, které jsou toliko 
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podpůrné a používají se pro ulehčení a zefektivnění administrativních procesů, na ty, 

které nerozhodují, ale napomáhají řešení sporů – viz. například systém Smartsettle One, o kterém 

hovoří např. zmiňovaná Vasdani (2019) či nizozemský systém Rechtwijzer pro potřeby rozvádějících 

se párů. Dále můžeme klasifikovat systémy predikční, které napomáhají soudcům v rozhodovací 

činnosti tak, jako tomu bylo kupříkladu u citovaného případu Wisconsin vs. Loomis, který se dostal 

až k nejvyššímu soudu z důvodu uplatnění opravných prostředků, kdy obžalovaný nesouhlasil 

s rozsudkem, založeným na predikci elektronického systému, který jej vyhodnotil jako osobu 

rizikovou s pravděpodobností spáchání dalších trestných činů. Napadána byla neobjektivita z důvodu 

nemožnosti prozkoumat, jak systém rozhoduje a dále proto, že tento systém (již zmiňovaný 

COMPAS) při svém rozhodování bere v potaz také pohlaví a rasu, což se jevilo v dané kauze  

jako diskriminační.  

Vedle těchto pomocných systémů se ovšem vedou debaty také o tzv. elektronických soudcích, 

kteří by v budoucnu mohli potenciálně nahradit v určitých oblastech výkon státní justice. V současné 

době se takové systémy testují v Číně, ovšem velmi často je zmiňováno také Estonsko, které zvažuje 

elektronickou justici (soudní rozhodnutí, produkovaná umělou inteligencí) u bagatelních sporů. 

Doposud samozřejmě ke spuštění podobného systému nepřikročilo a zkoumá podmínky, jak plyne 

z odkazu na stránky estonského Ministerstva spravedlnosti v úvodu tohoto článku. Zavedení 

elektronického soudce je totiž v podmínkách demokratického právního státu velmi spornou 

záležitostí. Dle zprávy, vypracované pro německý Spolkový sněm, týkající se užití umělé inteligence 

v justici, je rozlišována dvojí rovina – v té první rozhoduje umělá inteligence na stejné úrovni, 

jako člověk, v té druhé hraje podpůrnou roli. Dle názoru autorů zprávy je užití plnohodnotné umělé 

inteligence v oblasti justice v současné době nemožné. 

Základním problémem je otázka individuálního posouzení případu, který doposud provádí lidský 

soudce. Na lidském faktoru při soudním rozhodování je celý systém postaven. Předpokládá se nejen 

vysoká odborná erudice osoby soudce, ale také vysoký morální kredit a schopnost citlivě zhodnotit 

všechny okolnosti věci, kterou má soudce předloženu k rozhodnutí.  

Právě tento hodnotící faktor je dle mínění autorů shora uvedené studie, ale také například dle předsedy 

Vyššího zemského soudu Kai-Uwe Theeda (Skepsis gegenüber Einsatz künstlicher Intelligenz 

in Justiz, beck- aktuell, 2022)  

To zmiňovaná Čína pokročila ve vývoji i užití systémů umělé inteligence mnohem dál. Již od 80. let 

vyvíjí systémy pro použití při soudním rozhodování, například matematický systém, který byl 

schopen vynášet rozsudky ve věcech krádeže. Kromě toho používá čínská justice různé analytické 

programy a vyhodnocovací algoritmy, a to zejména v trestních záležitostech, jak uvádí XU et. al 

(2022). 

V případě těchto podpůrných systémů a predikčních systémů, které mají soudci pomoci s vynesením 

rozsudku či uložením adekvátního trestu se jedná o obdobu amerického systému COMPAS.  

Nicméně ani v Číně nejsou jednostranně nakloněni možnosti, že bude umělá inteligence rozhodovat 

v pozici soudce, zejména v trestních věcech, a jak uvádí například Shi (2022), při možnosti ponechání 

rozhodovacího procesu na umělé inteligenci je zapotřebí velké opatrnosti s ohledem na jistou 

nepřezkoumatelnost a nejasnost při rozhodování algoritmu. Shi volá po tom, aby byla zajištěna 

transparentnost v tom smyslu, že bude postup elektronického soudce přezkoumatelný a bude zřejmé, 

jakými úvahami se řídil a z čeho vycházel. 

Tato část potenciálního elektronického soudnictví je dle mého názoru nejproblematičtější stránkou 

jinak lákavé příležitosti, jak urychlit a zjednodušit soudní řízení. Podstatou strojového učení, jak bylo 

již zmíněno shora, je vstupní objem základních dat, dle kterých se samoučící algoritmus rozhoduje. 

Žádný z trestních případů však není stejný. Může vykazovat jisté podobnosti, avšak každý pachatel 

je veden zcela specifickými pohnutkami, existují zde jiné přitěžující či polehčující okolnosti apod. 

V civilním řízení je potom situace obdobná. Zde mám na mysli kompletní občanskoprávní agendu 

v tom smyslu, v jakém ji známe z České republiky, resp. z kontinentálního právního systému.  



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 145 

Pokud v současné době velmi zdráhavě a opatrně zavádí řada států autonomní systémy do oblasti 

dopravy či jako asistenci při vyřizování rutinní správní agendy, a i v tomto případě panují obavy 

a zvýšená opatrnost, zdá se být odvážný přístup americké či čínské justice, používající umělou 

inteligenci i k činnostem hodnotícím, jako velmi uspěchaný. Pokud není možno posoudit jakým 

způsobem přesně umělá inteligence došla ke svému závěru, tedy k vynesení hodnotícího soudu 

o pachateli či účastníku řízení, není možno za těchto okolností konstatovat dle zásad kontinentálního 

systému, že je zachováno právo na spravedlivý proces. 

IV. Překážky, bránící využití umělé inteligence k prediktivním  

či rozhodovacím činnostem v rámci české justice 

Česká justice pozvolna zavádí v rámci elektronizace mechanismy – například elektronický platební 

rozkaz, inteligentní formuláře pro podání přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení apod., 

která mají urychlit a zjednodušit dosavadní těžkopádné a zdlouhavé procesy. K možnosti, 

že by samoučící se algoritmus vystupoval v roli jakéhosi prediktoru, konzultanta či snad entity, 

která nahradí lidského soudce, prozatím nepřikročila a nevede se ani v současné době vážná debata, 

která by tuto možnost připustila. Je možno konstatovat, že úroveň odborné debaty o zavedení umělé 

inteligence v justici v zásadě odpovídá té německé, tedy pomocné systémy, které budou zefektivňovat 

práci soudců a justičního systému obecně, jsou vítány, k možnosti, že by se využívala umělá 

inteligence přímo k rozhodování, je justiční soustava zdrženlivá.  

Přísná pravidla pro užití systémů umělé inteligence v oblasti veřejného práva prosazuje 

také kupříkladu Evropský parlament. V Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6.10.2021 o umělé 

inteligenci v trestním právu a jejímu využívání policií a soudními orgány v trestních věcech 

(2020/2016(INI), kdy se toto Usnesení věnuje otázkám shromažďování dat, zavádění systému 

rozpoznávání obličejů apod., kdy striktně varuje před možností zneužití těchto moderních 

technologií. 

Nutno podotknout, že tuzemský právní systém klade zavedení umělé inteligence v roli soudce 

či v pomocné roli dle shora uvedených možností, zásadní překážky. Jedná se o překážky v rovině 

práva ústavního, ale také občanského či trestního. Podrobněji si dovolím je níže přiblížit. 

a) ústavní překážky 

Zde je nutno poukázat Ústavu České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) a na hlavu IV. – Moc soudní 

a konktrétně na článek 93 odst. 2 Ústavy, který říká, že: „Soudcem může být jmenován bezúhonný 

občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání“. U umělé inteligence není tento požadavek 

naplněn, a ani logicky naplněn být nemůže. Zavedení umělé inteligence do role subjektu 

rozhodujícího o vině a trestu či o nárocích v civilním řízení není v danou chvíli možná ani z hlediska 

Ústavy. 

Dále je nezbytné se podívat také na ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listinu základních práv a svobod 

(dále jen LZPS) a speciálně potom na Hlavu V. zakotvující právo na soudní a jinou právní ochranu. 

Článek 38 odst. 2) LZPS stanoví, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, 

bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti, aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. 

V případě, že by věc rozhodoval samoučící se algoritmus, tedy umělá inteligence v roli soudce, 

potom by mohl být tento článek naplněn jen obtížně. Již autoři článků, na které jsem odkázal 

v předcházejících odstavcích – například XU aj., ale také fungování prediktivního systému COMPAS 

v USA ukazuje, že proces rozhodování umělé inteligence a proces její predikce je velmi nepřehledný 

a v mnoha případech nelze ověřit a zjistit, jak a proč tento elektronický systém dospěl k příslušnému 

závěru. Jakým způsobem by se tedy mohl účastník řízení vyjádřit k důkazům a skutečnostem, 

když následně nebude detailně znám rozhodovací proces algoritmu?  

Umělá inteligence a samořiditelné systémy pracují, jak již bylo řečeno, s jakýmsi základním 

„balíkem“ vstupních dat, obsahujících v případě justičních prediktivních systémů obsah spisů 

obdobných případů z minulosti, z oblasti, ve které má prediktivní či rozhodovací systém vynést 
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hodnotící soud. Tento model ovšem musí nutně vykazovat jistou dávku rigidity, jelikož není schopen 

pružně reagovat na společenské změny, vyhodnocovat všechny okolnosti případu, který, byť by je 

zařazen pod stejnou skutkovou podstatu, vykazuje odlišné znaky u motivu pachatele apod. 

Domnívám se, že hodnotící systém, obdobný systému COMPAS, případně systémy, jaké jsou 

testovány v Číně, nevyhovují tuzemskému právu na soudní a jinou právní ochranu. Toto právo, 

zakotvené v Listině základních práv a svobod v článku 36 konstatuje, že „Každý se může domáhat 

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech 

u jiného orgánu. Samotné konstatování nestranný a nezávislý soud dle mého názoru téměř vylučuje 

aplikaci podobných prediktivních či rozhodovacích systémů v justici, které by rozhodovaly 

ať již civilní, případně trestní záležitosti. Za současného stavu vývoje těchto systémů, kdy není možno 

přezkoumat nade vší pochybnost, proč umělá inteligence postupovala právě tak, jak postupovala 

a proč dospěla k danému závěru, nelze hovořit o nestranném a nezávislém soudu. 

Systém, ať již prediktivní či rozhodovací, je vždy odvislý od množství dat, kterými je naplněn. 

Žádný autonomní systém umělé inteligence není v současné době, a to ani v zahraničí, provádět 

hodnotící činnost a vyvozovat hodnotové soudy, případně aplikovat nový pohled na projednávanou 

problematiku, ale vychází jen z objemu dat, která má k dispozici z minulosti. Jak trestní právo, 

tak i civilní právo předpokládá na úrovni rozhodovacího subjektu lidského soudce, který bude nadán 

nejen odbornými znalostmi a daty, ale také jistými osobnostními charakteristikami, a nyní nemám 

na mysli jen bezúhonnost, které umožní citlivě a erudovaně posoudit rozhodovanou věc. 

Z hlediska ústavního práva, kdy je Ústavou zaručena nezávislost soudu, který rozhoduje toliko 

na základě zákona a v jeho mezích, přičemž je explicitně stanoveno, že soudcem je člověk – osoba 

bezúhonná, jmenovaný prezidentem na dobu neurčitou po splnění zákonem stanovených podmínek, 

dále je stanoveno, že soud dbá na rovnost účastníků, věc projedná (až na výjimky) veřejně, 

včetně vyhlášení rozsudku aj., je zcela vyloučeno bez rozsáhlých změn Ústav a Listiny základních 

práv a svobod vůbec uvažovat o tom, že by umělá inteligence působila v rozhodovací roli v soudním 

řízení, a to jak civilním, tak trestním.  

b) zákonné překážky 

Vedle ústavních překážek užití umělé inteligence v roli soudce, existují pochopitelně i překážky, které 

vyplývají z běžných zákonů, zejména z procesních předpisů, tedy občanského soudního řádu 

či trestního řádu. Tyto překážky je možno spatřit již v základních zásadách, na kterých to které právní 

odvětví stojí. Jednou z nejvýznamnějších je v této souvislosti zásada volného hodnocení důkazů. 

Jedná se o vyjádření rozvažovací činnosti konkrétního soudce (v trestním řízení potom všech orgánů 

činných v trestním řízení), která je de facto kombinací znalosti zákona a osobnostních dispozic, úzce 

souvisí zásada volného hodnocení důkazů, která je obsažena jak v právu trestním, tak v právu 

civilním. Ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

stanoví, že: „Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení 

založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.“. Jak uvádí 

ve svém komentáři k trestnímu řádu Šámal (2013), zásada volného hodnocení důkazů, cituji: „…nutí 

orgán činný v trestním řízení přihlédnout k okolnostem konkrétního případu, k jeho zvláštnostem 

a charakteristickým rysům, čímž brání mechanickému postupu při hodnocení důkazů.“. 

Tato zásada prakticky neumožňuje, i kdybychom odhlédli od ústavních překážek, použít autonomní 

systém umělé inteligence v rozhodovacím procesu. Tento totiž nutně postupuje mechanicky – 

vyhodnocuje data, která má k dispozici z minulých případů a na jejich základě vytváří nové 

rozhodnutí, které ovšem nezohledňuje a ani nemůže zohlednit individuální aspekty nového případu, 

jako jsou okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobnost pachatele, pohnutky, motiv aj.  

V právu civilním se k problematice zásady volného hodnocení důkazů vyjádřil přiléhavě Ústavní 

soud ve svém nálezu č. II. ÚS 127/96, kdy poukázal jednak na ustanovení § 120 odst. 1 a 132 zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, ze kterých plyne, že je, cituji: 

„..obecný soud povinen zvažovat v každé fázi řízení, které důkazy je třeba provést, zda a nakolik 

je potřebné dosavadní stav dokazování doplnit a posuzuje důvodnost návrhů stran na doplnění 
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dokazování. Provedené důkazy soud hodnotí dle své úvahy.“ Při tomto procesu je povinen dbát 

na dodržování rovnosti účastníků řízení. I zde se tedy předpokládá osobní účast soudce 

na rozhodování a procesu posuzování všech důkazů. 

Ani v rámci civilního řízení tedy není možno uvažovat o tom, že by do rozhodovacího procesu 

přímo vstoupila umělá inteligence tato rozhodnutí sama o sobě vydávala.  

Mohlo by se zdát, že účast osobního prvku soudce – člověka by mohla být nahrazena umělou 

inteligencí všude tam, kde dnes rozhodují vyšší soudní úředníci, například při vydávání platebních 

rozkazů apod. Jedná se víceméně o stejnou agendu, v rámci které uvažuje o využití umělé inteligence 

také výše zmiňované Estonsko, či kde se již několik let využívá umělá inteligence v soukromém 

rozhodčím řízení (viz příklad z Nizozemí). Při bližším prozkoumání však musíme dojít ke stejnému 

závěru, k jakému jsme došli v případě soudců. Zákon o vyšších soudních úřednících (zákon 

č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně 

souvisejících zákonů) stanoví v § 2 odst. 1, že se vyšším soudním úředníkem může stát občan České 

republiky, který je bezúhonný, úspěšně ukončil studium vyšších soudních úředníků a splnil další, 

zákonem stanovené podmínky.  

Tento vyšší soudní úředník pak provádí rozhodování v přidělených věcech opět toliko na základě 

zákona a v jeho mezích a pokud se jedná o věc právně a skutkově složitou, je povinen ji předložit 

profesionálnímu soudci (viz ustanovení § 7 citovaného zákona). I kdybychom tedy uvažovali 

o nahrazení vyšších soudních úředníků umělou inteligencí, pořád narážíme na překážky, související 

s odbornou erudicí lidského faktoru, s individuálním posouzením dané věci apod. Nelze 

předpokládat, že umělá inteligence by byla schopna posoudit, co ještě je a co již není věc, spadající 

svou právní a skutkovou složitostí do kompetence vyšších soudních úředníků. 

I působení vyšších soudních úředníků potom úzce souvisí s nezávislostí moci soudní tak, 

jak ji presumuje Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. 

Pokud by byla umělá inteligence zapojena do rozhodovacího procesu, který předpokládá individuální 

hodnocení a posuzování všech okolností případu, jak bylo nastíněno výše, potom by přešla na tuto 

umělou inteligenci i odpovědnost za výsledek této činnosti. Jistě, finální odpovědnost za nesprávné 

rozhodnutí by nesl stát, nicméně velmi podstatnou roli by zde hrál soukromý subjekt – tvůrce 

autonomního rozhodovacího algoritmu (soudce – umělé inteligence). Ten by nesl odpovědnost 

za vložená vstupní data, za nastavení celého systému, jakož i za celé fungování elektronického soudce 

(údržba software apod.). Do výlučné kompetence moci soudní, která je a musí být nezávislou složkou 

státní moci, by se tak dostal soukromý subjekt – společnost, která na zakázku vytvoří daný systém. 

Jedná se o věc velmi spornou a v současných podmínkách jen těžko představitelnou. 

V. Závěr 

Meze využití umělé inteligence jsme si stručně nastínili v předcházejících odstavcích. 

Nyní se zaměřím na reálné možnosti využití umělé inteligence v justici. Prvopočátky aplikace 

inteligentních systémů lze spatřovat v elektronizaci justice jako takové. Soudy začaly používat 

elektronický platební rozkaz, elektronické systémy jsou využívány jako databáze, informační 

systémy, ze kterého je čerpána aktuální judikatura, právní předpisy apod. (kupříkladu ASPI aj.). 

Zajímavý je přístup našich západních sousedů, Spolkové republiky Německo, kde se v současné době 

vyvíjí několik systémů umělé inteligence pro účely použití v justici. Vesměs jde o tzv. „asistenty“, 

tedy systémy pomocné, které nejsou určeny k rozhodování. Jedná se kupříkladu o právní chatbot, 

který by měl sloužit jako návodný pro vyplňování elektronických formulářů, systém rozpoznávání 

hlasu pro účely protokolace apod. (Einsatz von KI und algoritmischen Systemen in der Justiz). 

Z citovaného materiálu však také zaznívá varování před možnými dopady neuváženého využívání 

umělé inteligence pro rozhodování, kdy by byly porušeny německé ústavní i zákonné principy 
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a ustanovení, kdy se jedná o obdobná pravidla, jaká máme pro soudní soustavu nastavena 

také v České republice. 

V souvislosti s užitím autonomních systémů umělé inteligence bude významným zpřesňujícím 

předpisem navrhované Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterými se stanoví harmonizovaná 

pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) ze dne 21. 4. 2021 – 2021/0106 (COD), 

který byl již projednáván také českým Parlamentem. Tento harmonizační akt má přinést jednotná 

pravidla pro nakládání s umělou inteligencí, zejména co se týče jejího užití v rámci složek státu. 

Návrh Nařízení pracuje s termínem „vysoce rizikové systémy umělé inteligence“ a řadí k nim 

například ty, které se používají pro hodnocení osob pro účely úvěru, pojištění aj., kde by mohlo 

docházet k diskriminaci, systémy, které by měly sloužit k výkonu spravedlnosti, zejména systémy, 

které by měly poskytovat pomoc při výkladu práva, systémů anonymizace soudních rozhodnutí apod. 

Nařízení ve své důvodové zprávě upozorňuje na rizika, která jsou spojena s ohrožením demokracie 

a právního státu. 

Tyto dvě posledně jmenované skutečnosti je možno použít k hodnocení amerického prediktivního 

systému COMPAS, o kterém jsem hovořil v úvodu tohoto článku. Pokud není zaručena opravdu 

důsledná kontrola toho, jak systém pracuje, jak vyhodnocuje jednotlivé případy, z čeho vychází 

při predikci možného závadového chování toho kterého jedince, není možno jej v podmínkách české, 

potažmo evropské justice použít. Každý takovýto prediktivní algoritmus, jak již bylo řečeno, vychází 

z určitého objemu vstupních dat a zde určitého množství dříve řešených kauz. Pokud neexistuje 

kontrola toho, zda jsou data vyvážená z hlediska rovnosti jednotlivých sociálních, etnický, 

náboženských a jiných skupin ve společnosti, z hlediska genderové rovnosti aj., potom nemůžeme 

nikdy mít jistotu, že systém nesklouzne k diskriminaci některé z těchto skupin obyvatel a bude 

je poškozovat do doby, než se případně nesprávné nastavení odhalí. Vzhledem k tomu, že podobné 

systémy jsou vyvíjeny a provozovány zpravidla soukromými společnostmi, nabízí se otázka – budou 

mít tyto zájem na odhalení vad systému, který mohl způsobit za dobu vadného nastavení 

astronomické škody? Bude snaha přijmout odpovědnost a napravit chybné parametry nebo převáží 

snaha o utajení této skutečnosti? Toto jsou velmi závažné otázky do budoucnosti. Je nepochybné, 

že autonomní systémy, které jsou schopny vynášet rozhodnutí ve věcech civilních i trestních 

již existují, testují se, případně se využívají v soukromé sféře v rovině rozhodčího řízení 

nebo – jak ukazuje případ Číny, také na úrovni výkonu státní moci. Než bude možno prohlásit 

tyto systémy za opravdu bezpečné a než je bude možno v podmínkách Evropské unie a České 

republiky plně integrovat do složek, které rozhodují autoritativně o právech a povinnostech, 

bude zapotřebí jejich rozsáhlého testování. Dále si jejich zavedení vynutí dalekosáhlé změny 

legislativy, od ústavních předpisů, až po zákony a předpisy prováděcí. Velmi důkladně bude muset 

být vyřešena také otázka odpovědnosti za vady rozhodnutí autonomní inteligence.  
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ECONOMIC ACTIVITY OF PEOPLE IN  

POST-PRODUCTIVE AGE AT RISK OF POVERTY 

Lucie Kamrádová1, Anna Václavíková2 

Abstract 

The economic activity of people in the post-productive age is much-discussed topic in today's rapidly 

changing society heavilly influenced by current economic situation. According to Eurostat statistics, 

published in 2021, the Czech Republic was the least at risk of poverty and social exclusion than other 

European Union member states. The rapid changes in several last months resulted from rising energy 

prices, inflation and the conflict in the Ukraine. The main aim of the paper is to point out the economic 

activity of people of post-productive age in a selected region and aims to identify possible causes 

of the threat of poverty. In the theoretical part, the article focuses on the analysis of selected issues. 

The practical part of the article uses statistical data in connection with the analysis and comparison 

within selected regions. 

Keywords 

Economic Activity, Poverty, Post-Productive Age, Czech Republic 

I. Úvod 

Česká společnost stárne. Stárnutí populace je vnímáno jako velký úkol nejen pro ČR, ale i pro většinu 

vlád světa. Zvláště silně to platí pro Evropu, která svým počtem obyvatel ve věku 65+ let je ze všech 

kontinentů nejstarší. To je také důvod, proč se na tuto problematiku dlouhodobě upírá stále velká 

pozornost vědců, demografů, ekonomů, gerontologů, lékařů atd. 

Evropská unie již od roku 1993, který byl vyhlášen jako Evropský rok starších lidí, zaměřila svou 

pozornost na aktivní účast v péči o starší obyvatelstvo, tehdy s „cílem zvýšit střední délku zdravého 

života v celé Evropě do roku 2020 v průměru o dva roky“ (Walker, 2021). Vznikl tak projekt s názvem 

„Mobilizace potenciálu aktivního stárnutí v Evropě“. Je to projekt, který se věnuje stárnutí a vychází 

ze skutečnosti, že stárnutí obyvatel nese na jedné straně problém nedostatku pracovních sil, na straně 

druhé poukazuje na to, že je potřeba myslet na udržitelnost celého sociálního systému. 

Proto se zrodila opatření k aktivizaci trhu práce, prodlužování věku odchodu do důchodu, rušení 

možnosti odchodu do předčasného důchodu a co nejdelší setrvání na trhu práce, ale také vytváření 

dobrého sociálního zázemí, zdravotní kondice atp. 

V duchu tohoto stručného obsahu vyplynuly dvě velmi důležité otázky: 

1. „Jak lze prodloužit pracovní život…zvýšit zaměstnanost starších pracujících…v důchodovém věku, 

včetně nezaměstnaných a prosadit celoživotní učení a vzdělávání.“ 

2. „Jaké sociální inovace a další efektivní…strategie v rámci soukromého i veřejného prostoru 

by umožnily a napomohly starším pracujícím, aby setrvali v zaměstnání a věnovali větší úsilí 

celoživotnímu vzdělávání…“ (Naegele, Bauknecht, 2021) 

V souvislosti s výše uvedeným je opomíjen jeden z hlavních současných motivačních faktorů 

pro setrvání v pracovním procesu v postproduktivním věku, a tím je ohrožení chudobou. Příspěvek 

si v primární rovině klade za cíl analyzovat současnou situaci lidí v postproduktivním věku 

 
1 The Institute of Public Administration and Social Policy, Faculty of Public Policies, Silesian University in Opava, 

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava. E-mail: lucie.kamradova@fvp.slu.cz. 
2 The Institute of Public Administration and Social Policy, Faculty of Public Policies, Silesian University in Opava, 

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava. E-mail: lucie.anna.vaclavikova@fvp.slu.cz. 
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v souvislosti s jejich ekonomickou aktivitou a důvody proč v zaměstnání setrvávat či nikoliv. 

Ohrožení chudobou je v dnešní dynamicky se rozvíjející společnosti stále více diskutovaným 

tématem, které se jen prohloubilo koronavirovou krizí a konfliktem na Ukrajině, který vyvolal vysoký 

růst inflace a cen energií. Nejen domácnosti lidí v postproduktivním věku na tuto nenadálou situaci 

nebyli připraveni, a proto je predikce dalšího vývoje značně neodhadnutelná. Diskuze na toto téma 

jsou žádoucí jak na poli odborníků a poradců ze strany vlády, tak na straně akademických obcí, 

které mohou k šíření povědomí o dané problematice a možných návrzích řešení značně přispět.  

Uvedený text, se zaměřuje na souvislosti s možným vznikem ohrožení chudoby, a to zejména 

v postproduktivním věku. Hlavní faktory, které toto ohrožení způsobují, jsou mnohdy jasně 

definovány, nicméně se objevují i vedlejší, se kterými nelze primárně počítat, ale mohou chudobu 

značně ovlivnit. Jedná se především o ohrožení stoupání míry inflace, restrukturalizační programy 

velkých zaměstnavatelů v ohrožených regionech a hrozba pandemických situací. 

II. Teoretická východiska vybrané problematiky 

Jak uvádějí ve svém textu ekonomky Martina Mysíková a Kamila Fialová, v Evropské unii nemusí 

chudoba obyvatele většinou ohrožovat přímo existenčně, ale souvisí „s nedostatkem relativním, kdy 

je příjem domácností srovnáván s životní úrovní považovanou v dané společnosti jako standardní“. 

Také mezi vyspělými evropskými státy má Česko dlouhodobě úplně nejnižší míru relativní příjmové 

chudoby. Pro příklad v roce 2018 stálo Česko s mírou chudoby ve výši 9,6 % před všemi ostatními 

zeměmi EU. Nicméně relativní míra příjmové chudoby primárně odráží rozdělení příjmů obyvatel 

a nerovnosti v příjmech ve spodní části příjmového spektra. Můžeme tedy říci, že nižší nerovnost 

v příjmech vede k nižší míře chudoby. Nemůžeme se ovšem domnívat, že prvenství nejnižší míry 

chudoby odráží také vyšší standard životní úrovně. Pro příklad pak Mysíková a Fialová uvádějí 

Německo, kde je míra chudoby (16,0 %) o více než polovinu vyšší než v Česku, nicméně hranice 

chudoby, ze které míra vychází, je díky nesrovnatelně vyšší německé příjmové hladině dva a půl krát 

vyšší než v Česku (v Německu 1 140 EUR či 29 900 Kč, zatímco v Česku 12 000 Kč měsíčně). 

To znamená, že mnoho lidí, kteří jsou v Německu klasifikování jako chudí, by v Česku se svým 

příjmem pod hranici chudoby ani zdaleka nespadlo (Mysíková, Fialová, 2020). 

Ohrožení chudobou se však netýká jen lidí v postproduktivním věku. Tento jev se v současné době 

objevuje již i u mladé generace, rodin s dětmi a osob v produktivním věku. Důsledek nedostatečného 

vzdělání a kvalifikace pak může následně vést k příjmové chudobě v již zmíněném seniorském věku. 

Velmi zajímavý se v oblasti chudoby jeví také vztah se vzděláním, které následně ovlivňuje 

ekonomickou aktivitu osob v každém věku. V souvislosti s touto problematikou pak v České 

republice vznikl projekt Mapa vzdělávání, který monitoruje problémy českého vzdělávání napříč 

republikou. Poukazuje například na fakt, že rozdíly mezi regiony, jsou propastné: míra propadání 

a nedokončování základních škol se v různých částech České republiky liší až desetinásobně, 

což sebou samozřejmě nese následky pro další ekonomickou aktivitu. Tak například 

tzv. destabilizační chudoba1 ukazuje rozdíly mezi regiony, které jsou propastné: míra propadání 

a nedokončování základních škol se v různých částech České republiky liší až desetinásobně. 

„Za vzdělávací neúspěšnost v regionech může především tento typ chudoby, protože děti stresuje, ničí 

jejich vzdělávací aspirace a likviduje sociální a kulturní kapitál rodičů,“ uvádí autoři. Např. v exekuci 

je v některých regionech až 35 procent rodičů žáků základních škol. 

  

 
1 Destabilizující chudoba, která úzce souvisí s exekucemi a bytovou nouzí rodin, životem v sociálně vyloučeném prostředí 

a nezaměstnaností v době recese. Zasahuje především chudé kraje, častá je ale také ve větších městech jako Ostrava, 

Plzeň či Brno. Na výsledky vzdělávání má větší vliv než obecné socioekonomické znevýhodnění regionů. To je dáno 

celkově nižším vzděláním (málo lidí s maturitou) a dlouhodobě vyšší nezaměstnaností. Převládá v odlehlejších 

a venkovských regionech. Velká část ORP v Ústeckém a Moravskoslezském kraji kumuluje oba typy sociálních 

problémů. 
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Obrázek 1 Destabilizační chudoba ohrožující rodiny v obcích s rozšířenou působností 

 

Zdroj: Mapavzdelavani.cz (2022) 

„Destabilizující chudoba ovlivňuje rodiny a děti napřímo, protože souvisí se stresem a nejistotou, 

ztrátou bydlení, rozpadem sociálních vazeb a aspirací a nepřítomností pozitivních vzorů,“ dodávají. 

Dalším důvodem je tzv. socioekonomické znevýhodnění regionu, které zahrnuje vysokou 

dlouhodobou nezaměstnanost a nižší vzdělanost v oblasti. To ale nemá na vzdělávání takový vliv jako 

chudoba. „Socioekonomické znevýhodnění vyjadřuje spíše obecnou vzdělanostní a pracovní strukturu 

regionu – tedy ekonomické příležitosti a lidský kapitál v dané oblasti. Může dlouhodobě omezovat 

prosperitu, ale nemusí se projevovat destabilizací rodin,” uvádějí autoři na stránkách projektu 

(mapavzdelavani.cz, 2022). 

V návaznosti na výše uvedené je tedy třeba zmínit hlavní problém textu, který se zaměřuje 

na ekonomickou aktivitu v postproduktivním věku ohrožené skupiny tedy seniorů. Úroveň a možnost 

ekonomické aktivity osob ve vyšším věku (seniorském) je stále více ovlivňována posouváním věkové 

hranice odchodu do důchodu. Česká republika není samozřejmě výjimkou, statistika je nesmlouvavá, 

společnost demograficky stárne. Fakta jsou jasná a vypovídají o tom, že v České republice roste počet 

osob ve věku 65 a více let a zvyšuje se tak jejich objem i význam v celé populaci. V průběhu let  

2012-2021 vzrostl v ČR počet seniorů, tedy osob 65+o více než 400 tisíc, a to z 1,7 milionů  

k 1.1. 2012 na 2,17 milionu k 31. 12.2021, to odpovídalo růstu o 27 %. Souběžně s tím se zvyšovalo 

také zastoupení seniorů v populaci jako celku. Zatímco na počátku roku 2012 bylo ve věku 65 a více 

let 16,2 % obyvatel, počátkem 20. let 21. století již senioři tvořili k 31. 12. 2021 celkem 20,6 % 

obyvatel. Početně největší skupinu seniorů tvořili tzv. nejmladší ve věkové hranici 65 až 69 let, 

kterých bylo na konci roku 2021 zhruba 660 tisíc, tedy 30 % ze všech seniorů. Je zajímavé, že tato 

věková skupina seniorů postupně oslabuje v „prospěch“ věkové kategorie 70-74 let. Ta naopak 

posiluje, v roce 2019 vykazovala 603 tisíce, v roce 2021 již 615 tisíc. (ČSÚ Senioři v datech, 2021) 

Důležité je také zmínit, že mezi seniory stále převažují ženy nad muži, ale i tento poměr se mění, 

jen pro zajímavost v roce 2019 to bylo 58 %, v roce 2021 je to 59 %. (ČSÚ, 2021, Senioři v datech). 

Většina seniorů a seniorek ve skupinách 65 až 69let a 70 až 74 let žije v manželství, s rostoucím 

věkem obou pohlaví, roste zastoupení ovdovělých. (ČSÚ Senioři v datech, 2021) 

Údaje o počtu seniorů a seniorek i čísla o počtu ovdovělých mají mj. i dopad na ekonomickou úroveň 

důchodců. Přechod z pracovního života do důchodového je pro většinu seniorů obtížný, 

neboť nepřináší jen změnu způsobu života, ale především pokles peněžních příjmů, přičemž výdaje 

přetrvávají. Problém se násobí, pokud senior zůstane sám a pokles objemu finančních prostředků 

se ještě více sníží. Příjmy domácností 65letých a starších jednotlivců tvoří převážně důchody, 

ty se podílely na příjmu těchto domácnosti v roce 2019 zhruba z 86,6 %, v roce 2020 se tento podíl 

dokonce zvýšil. Naproti tomu se počet osob, které pracují v důchodovém věku postupně a nepatrně 
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navyšuje. S rostoucí úrovni vzdělání výrazně také roste i jejich ekonomická aktivita. Například v roce 

2021 jen 4 % důchodců se základním vzděláním nadále pracovalo, se středním vzděláním 

bez maturity 32 % a podle očekávání seniorů s vysokoškolským vzděláním 39 %. V počtu pracujících 

důchodů tradičně převažují muži, ženy spíše na zkrácené úvazky. Počty pracujících důchodců 

výrazně ovlivňuje jejich zdravotní stav. (ČSÚ Senioři v datech, 2021) Ve složitější ekonomické 

situaci se ocitají osamělí senioři. V roce 2020 se pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou nacházelo 

asi 37,4 % domácností osob 65 let a starších. Celkově však ještě do roku 2020 řada seniorů 

svou ekonomickou situaci nehodnotila jako špatnou, a to i přesto, že domácnosti jednotlivců 

v porovnání s jinými typy domácnosti vydávají vyšší podíl ze svých příjmu např. na bydlení. 

III. Analýza současného stavu a možnosti řešení 

Rok 2021 přinesl řadu zvratů, senioři poukazují na výraznou zátěž pro jejich výdaje – růst nákladů 

na bydlení, platby za energie, vodné a stočné, růst cen potravin, dopravy, léků, v mnoha případech 

za lékařkou péči. Počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 

na momentálních 16 %. Nejvíce ohroženi jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky. 

Vyplývá to z exkluzivních dat projektu Život k nezaplacení. (Košlerová, 2022). Lidé v příjmové 

chudobě jsou podle definice Českého statistického úřadu ti, kteří žijí s příjmem 14 782 korun na osobu 

na měsíc. Tato částka byla definovaná v roce 2019, rok před koronavirovou krizí. Každý měsíc 

je upravená podle momentální inflace. U samostatně žijících seniorů vzrostla příjmová chudoba 

od listopadu 2021 o 40 procentních bodů. Z výzkumu PAQ Research vyplývá, že momentálně žije 

43 % ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě. U samoživitelů je to zhruba polovina. 

„Jde o to, že domácnosti samostatně žijících důchodců byly často stovky korun nad hranicí chudoby. 

Když tuto hranici zvyšujete o inflaci – což je potřeba, aby si udržela reálně stejnou hodnotu – tak se 

propadají pod ní,“ vysvětluje skokovou změnu na začátku roku 2022 sociolog Daniel Prokop. 

Podle D. Prokopa je valorizace důchodů chvályhodným krokem, který pomůže především 

důchodcům, kteří žijí v páru. „Myslím si, že pomůže hodně těm, kteří žijí v domácnosti ve dvou, 

a ti samostatně žijící budou mít problémy i přes valorizaci.“ 

Příjmová chudoba roste ve všech regionech, ale nejhůře je na tom Karlovarský a Ústecký kraj, 

tam žije 24 % lidí, téměř čtvrtina všech obyvatel, v příjmové chudobě. Vysoká míra příjmové 

chudoby se také týká Moravskoslezského kraje, kde v příjmové chudobě žije 22 % obyvatel. 

Naopak nejméně je zasažená Praha, kde příjmová chudoba vzrostla ze 7 % na konci roku 2021o pouhá 

4 %.  (Košlerová, 2022). V České republice, jak již bylo uvedeno, žije 2,1 milionů starobních 

důchodců. Podle studie projektu Neviditelní, na kterém spolupracovala nezisková organizace 

Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA), je téměř 900 tisíc z nich přímo ohroženo chudobou. 

S prudce rostoucí inflací se počet starobních důchodců, kteří nevystačí s penězi, stále zvyšuje. 

V roce 2022 je podle výzkumu 86 % seniorů finančně odkázáno pouze na svůj důchod. Očekává se, 

že v příštích 8 letech počet důchodců vzroste o 10 %, což bude znamenat přibližně dalších 200 tisíc 

lidí. Podle ekonoma a ředitele CETA Aleše Roda je propad seniorů do chudoby spojen se silným 

stresem a depresemi, které mohou časem narůstat ruku v ruce s neustálým zdražováním. Už teď tito 

senioři přemýšlejí, jak vyjít s důchodem. Jestli budou raději míň jíst, nebo třeba méně topit, říká Aleš 

Rod. Chudobou ohrožení senioři jsou přitom takřka „neviditelní“ pro okolní svět. Mají nízké úspory 

i příjmy, jsou osamělí (zejména v případě ovdovění) a je pro ně obtížné přizpůsobit se rychle 

se měnícímu světu. Přitom si sami nedokážou pomoci, uvádí ředitel neziskové organizace Život 90 

Jaroslav Lorman. Jedním důvodem je, že pro člověka v seniorním věku jsou formuláře žádostí  

o dávky velice složité. Druhým důvodem je podle Jaroslava Lormana u seniorů hrdost a stud. 

„Považuji to za osobní selhání.“ O tom, že je hranice mezi statistickou chudobou a dobrou životní 

úrovní docela zrádná, svědčí i samotná výše starobních důchodů. Podle posledních oficiálních čísel  

z roku 2020 pobírá důchod ve výši 10 až 12 tisíc korun, tedy kolem hranice příjmové chudoby, celkem 

262 tisíc seniorů, což je přibližně desetina všech starobních důchodců. O tom, zda je senior zařazen 

do kategorie „chudý“, tak rozhodují často i stokoruny. Statistika je zavádějící.  Matoucí je i průměrný 

důchod v Česku, který politici velmi často zmiňují. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení 
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z března 2021 činil průměrný důchod 15 351 korun. Reálně ale na tuto částku nedosáhne 

více než milion seniorů, kteří pobírají důchod nižší než 15 000 korun. A více než 120 tisíc seniorů 

dokonce pobírá méně než 10 000 korun. (viz tabulka č. 1). 

Tabulka 1 Jak vysoké důchody mají senioři v Česku 

ČÁSTKA POČET SENIORŮ 

MÉNĚ NEŽ 10 000 120 912 

10 000 AŽ 12 000 262 995 

12 000 AŽ 14 000 541 964 

14 000 AŽ 16 000 705 202 

16 000 AŽ 18 000 476 350 

18 000 AŽ 20 000 187 996 

20 000 A VÍCE 105 060 

Zdroj: ČSSZ, 2020 

Nemalý podíl na obtížné ekonomické situaci seniorů mají také exekuce. V polovině loňského roku 

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 44 113 starobních důchodců, kterým je každý 

měsíc z důchodu strhávána exekuce s exekuční srážkou, která je v průměru 2449 korun, zhruba každý 

padesátý důchodce je tak v exekuci. A tato čísla se do tabulek nepromítají. „Kdyby byl ukazatel 

příjmové chudoby počítán realisticky z příjmu po exekučních srážkách, chudých by hned bylo dvanáct 

až třináct procent,“ upozorňuje Daniel Prokop. Naštěstí to bylo o 6390 méně než před rokem a podle 

statistik tento počet kontinuálně klesá už od roku 2019. Dlouhodobě klesá také počet invalidních 

důchodců s exekucí, kterých je momentálně 27 088. Před rokem jich přitom bylo přes 35 tisíc. 

Současnost je a bude jiná. Cenové skoky všeho, co člověk potřebuje k zajištění běžného chodu života, 

inflace a stále nekončící růst cen se odrazí na platební neschopnosti.  Předběžná data již signalizují, 

že exekuce mohou opět ohrozit především ty nezranitelnější skupiny obyvatel, a to jsou také senioři. 

Jak ukazuje výzkum Milady Martinkové z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, zhruba  

17 až 36 % seniorů se do exekuce dostane až v době pobírání důchodu. „Mezi nejčastější důvody 

zadlužení seniorů ústících následně do exekuce patřila podle zkušeností pracovníků občanských 

poraden především snaha pomoci z finančních problémů členům rodiny,“ konstatuje odborná zpráva. 

Druhým nejčastějším důvodem předlužení je nevýhodné uzavření různých smluv s nesrozumitelnými 

podmínkami. „Nejasné či nesrozumitelné podmínky při sjednávání změn různých smluv se podílely 

na vzniku dluhů u asi 40 % seniorů v exekuci. V popředí pak stál jako výrazný důvod zadlužení 

ještě i tlak prodejců při prodejních akcích, při podomním prodeji a podobně,“ uvádí se ve zprávě. 

Část odborníků a politiků si myslí, že starobní důchod by vůbec neměl exekucím podléhat. Zastáncem 

tohoto názoru je například bývalý ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. 

Podle něj by potom nebankovní společnosti přišly o jistotu pravidelně vypláceného důchodu 

a neposkytovaly by tolik nebezpečných úvěrů. (Budai, 2021) 

Velmi zajímavý jev, který se v souvislosti s ekonomickou aktivitou osob v postproduktivním věku 

objevuje, je situace s předčasným odchodem do důchodu. I přes výše zmíněná ekonomická ohrožení 

je podle posledních let o tuto možnost poměrně značný zájem. Například v roce 2019 pobíralo 

v České republice 643 tis. obyvatel předčasný starobní důchod, což je téměř 27 % ze všech starobních 

důchodců. Mezi nově přiznanými důchody tvořily loni ty předčasné dokonce 29 %. Odložený odchod 

do důchodu naopak využilo pouze 0,8 % ze všech nových důchodců. Podíl předčasných starobních 

důchodů u nás přitom každoročně narůstá. Ještě před deseti lety představovaly pouze 19 % ze všech 

starobních důchodů. Při odchodu do předčasného důchodu, tedy za předpokladu splnění povinné doby 

pojištění, ale nedosažení důchodového věku, dochází k trvalému krácení procentní výměry důchodu. 

„Měsíční výše předčasného starobního důchodu dosahovala v prosinci 2019 v průměru 12 261 korun, 

tedy o více než dva tisíce korun méně než průměrná výše řádného starobního důchodu,“ upozornila 
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Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Nejnižší zastoupení předčasných 

starobních důchodů bylo v roce 2019 v Praze (14 %), podprůměrné bylo také ve Středočeském 

a Jihomoravském kraji (23 %, respektive 25 %). Naopak maximální podíl předčasných starobních 

důchodů byl v Kraji Vysočina (34 %), více než 30% podíl byl potom v Pardubickém, 

Moravskoslezském a Olomouckém kraji, což je dáno nejen vzdělanostní strukturou, 

ale také průmyslovým zaměřením krajů a náročnosti povolání. Stejně tak jako mezi příjemci všech 

starobních důchodů, je i mezi příjemci předčasných starobních důchodů více žen než mužů, což je 

dáno obecně vyšším počtem žen v seniorské populaci. Relativní zastoupení mužů, kteří pobírají 

předčasný starobní důchod, je ale vyšší. „Z mužů pobírajících starobní důchod jich má ten předčasný 

29 %, oproti ženám, kterých je mezi starobními důchodkyněmi 25 %“, uvedla Helena Chodounská. 

(ČSÚ, 2020) 

V současné době Český statistický úřad upozorňuje na to, že počet lidí, kteří odešli do předčasného 

starobního důchodu, se v Česku rychle zvyšuje. Zatímco v roce 2010 tvořili 19 procent všech 

příjemců plného starobního důchodu, v roce 2021 to bylo již 28 procent. A nárůst pokračuje 

i v letošním roce. Starobní důchody na konci března dosahovaly v průměru 16 249 korun, 

ty předčasné ale 14 661 korun. To je o 1588 korun v průměru méně, což je v současném inflačním 

období v rozpočtu domácností citelný rozdíl. „Přesné statistiky příčin, průzkum, proč lidé tuto cestu 

volí, nemáme. Ale podle našich zkušeností s těmito seniory byla jedním z důvodů únava z práce,“ řekl 

Právu ředitel Života 90 Jaroslav Lorman. Pro mnoho z nich byla podle něj také důvodem péče o staré 

rodiče. Předčasnou penzi volili, i když to pro ně nebylo ekonomicky výhodné. Podle Lormana se nedá 

jednoznačně říci, jak takový propad penze „předčasní“ důchodci vyrovnávají. „Jsou lidé, 

kterých se to dotýká méně, protože jsou movití. Ale na ty zbývající to dopadá hodně a snaží se spořit, 

kde se dá,“ uvedl Lorman. (Lorman, 2022) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje návrh zákona, který by měl umožnit 

dřívější odchod do důchodu náročným profesím, například horníkům, aniž by se jim snížily penze. 

Bez snížení výše penze lze odejít až o pět let dříve do důchodu i tehdy, má-li člověk naspořeno 

dostatek prostředků na penzijním spoření. Jedná se o tzv. předdůchody, kdy stát až do zákonného 

odchodu do důchodu nevyplácí penzi, ale člověk žije z úspor na penzijním spoření. Stát za něj ale 

platí zdravotní pojištění. Předdůchod tedy nesnižuje výši starobního důchodu, který člověk bude 

pobírat. (Cechl, 2022) 

IV. Závěr 

Výše uvedený text poukazuje ve své podstatě na několik částí, které je třeba dále sledovat 

a analyzovat. V oblasti zaměstnanosti osob v postproduktivním věku existuje reálně několik výše 

nastíněných situací, které míru a motivaci k této činnosti značně ovlivňují.  

Od roku 1992 si každoročně můžeme připomenout datum 17. října, což je Mezinárodní den 

za odstranění chudoby, který vyhlásilo OSN. K tomuto dni je vydávána Evropskou sítí proti chudobě 

zpráva s názvem Poverty Watch, která obsahuje aktuální informace o řešení chudoby v jednotlivých 

zemích Evropské unie. Chudoba, jak je již všeobecně známo, se totiž netýká jen rozvojového světa. 

V Evropské unii žije až 78 milionů lidí trpících chudobou. V České republice žije pod hranicí chudoby 

přibližně 1 milion osob. Chudobou nejsou ohroženi jen nezaměstnaní lidé, ale i ti, kteří pracují a často 

mají solidní vzdělání, a to i vysokoškolské. Na což poukazuje i výše uvedený text. Příjem těchto 

tzv. pracujících chudých je ale natolik nízký, že jim nedovolí spořit. Dle odhadů si až 25 % 

domácností nemůže dovolit nenadálý výdaj kolem deseti tisíc korun. Lidé se tak při náhlých životních 

situacích dostanou do problémů a často skončí s dluhy. Problémy vyjít s příjmy mají zejména 

samoživitelky/samoživitelé a ženy starší 65 let, které žijí samy. V České republice zranitelným 

skupinám obyvatelstva a lidem v nouzi pomáhá například Charita České republiky, která se mimo 

jiné se snaží systematicky prosazovat opatření vedoucí k odstranění nebo zmírnění chudoby. (Charita 

ČR, 2021) 
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Předložený text tedy ve své podstatě definuje několik zásadních skutečností, které se týkají uvedené 

problematiky a lze je taxativně shrnout v následujících bodech. 

1. motivace setrvávat v zaměstnání u osob v postproduktivním věku je mnohdy dána jejich 

ekonomickou situací, která se v současné společnosti značně zhoršuje; 

2. faktory, které ovlivňují setrvání v zaměstnání, jsou převážně ekonomické než sociální 

(tedy kontakty na pracovišti a neschopnost odejít z nastaveného osobního režimu); 

3. ekonomickou aktivitu značně ovlivňuje také míra zadluženosti osob v postproduktivním věku 

a ohrožení chudobou, které jsou v současné době růstu energií a inflace vysoké; 

4. i přes vysokou míru ohrožení chudobou se postupně zvyšuje podíl osob žádajících o předčasný 

důchod, a to především plyne z náročnosti vykonávaného povolání; 

5. výše vzdělání nezaručuje ohrožení chudobou a následným sociálním vyloučením; 

6. přestože se vláda snaží zmírnit dopady proběhlé pandemie a současné ekonomické krize, nelze 

považovat tyto kroky z krátkodobého hlediska zatím za efektivní; 

7. diskuze na poli ohrožení chudobou není žádoucí jen z mezinárodního hlediska, ale převážně 

z národního. Do řešení uvedené problematiky je žádoucí zapojit nejen širokou veřejnost, 

ale především odborníky z uvedené oblasti, úředníky s dlouholetou praxí, politiky 

a v neposlední řadě akademickou obec, která v mnohém může přispět k efektivnímu 

a originálnímu řešení dané problematiky. 

Text si v primární rovině kladl za hlavní cíl analyzovat problematiku osob v postproduktivním věku 

na trhu práce, mimo jiné v současné době značně ohrožených chudobou. V metodologické části 

využívá převážně metodu analýzy, komparace a dedukce. Výsledky jsou autorkami prezentovány 

z pohledu ekonomického a sociálního a otevírají prostor pro další diskuzi na tomto poli, která je více 

než žádoucí. 
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FROM INDUSTRY 4.0 TO SOCIETY 5.0:  

STARTING POINTS, RELATIONSHIP, PROBLEMS  

Naděžda Klabusayová1, Martin Černek2 

Abstract 

The study seeks to analyse the theoretical issues, backgrounds and possible problems related 

to the basic technological innovations that are associated with the development of the transformation 

from Society 4.0 and Industry 4.0 to Society 5.0 and Industry 5.0 and what and which specific 

backgrounds, relationships and problems are associated with these socio-industrial changes. 

The study is important for practitioners and researchers to understand the meaning of Society 5.0 

and to learn about the drivers that will help shape Society 5.0 policy and play an important role 

in its further development. According to the findings so far, the transition from Society 4.0 to Society 

5.0 can be achieved by implementing knowledge and technologies in IoT, robotics and big data 

to transform the existing society into a smart society (Society 5.0). In particular, the concept would 

allow services and industrial activities to be adapted to the real needs of individuals. In addition, these 

technologies enable advanced digital service platforms that will eventually be integrated into all areas 

of life. 

Keywords 

Industry 4.0, Industry 5.0, Society 5.0, Technological, Automatization, Cyberphysical, Resilience 

I. Úvod 

Východiska čtvrté průmyslové revoluce vyvolávala potřebu přechodu od izolovaně využívané 

počítačové a robotické podpory výrobních či administrativních úloh k systémům, kde jednotlivé 

prvky vzájemně komunikují a ovlivňují se. Umělá inteligence a robotika pozitivním a významným 

způsobem změnila to, jak pracujeme, jak žijeme, že nahrazujeme opakující se a velmi složité úkoly 

a pomáháme sami sobě s rozhodováním. 

Dlouhodobým cílem iniciativy Průmysl 4.0 bylo zmobilizovat podnikatelskou sféru, klíčové resorty 

a sociální partnery k implementaci informačních technologií, kybernetických systémů, systémů 

umělé inteligence a k aktivnímu zapojení při automatizaci a robotizaci do všech odvětví hospodářství, 

což by vedlo k posílení jejich konkurenceschopnosti. Nástupcem této průmyslové revoluce 

je Průmysl 5.0 a s ní vývoj Společnosti 5.0. 

Pro ucelenější vysvětlení diskutované problematiky jsou definovány navazující výzkumné otázky, 

které pomohou nasměrovat a objasnit to, jakou roli má v současné době čtvrtá a pátá průmyslová 

revoluce v kontextu automatizace a robotizace směrem ke Společnosti 5.0. Jedná se o následující 

výzkumné otázky: 

• Jakou roli hraje automatizace a robotizace v iniciativě Průmyslu 4.0? 

• Jaká jsou základní východiska a přínos iniciativy Průmyslu 5.0? 

• Co představuje přechod ke Společnosti 5.0? 

• Existují ve výše uvedených iniciativách potenciální rizika/hrozby? 

• Co nám tyto průmyslové revoluce dávají a co nám berou? 
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Dle Robleka a kol. (2021) analýza ukazuje, že pojmy umělá inteligence, kybernetické fyzické 

systémy, velká data, Průmysl 4.0, Průmysl 5.0, otevřené inovace, Společnost 5.0, superinteligentní 

společnost byly v posledních třech letech velmi široce používány v nejrůznějších výzkumech. 

Pokročilá výrobní řešení, rozšířená realita a cloud a velká data jsou technologiemi spadajícími 

do Průmyslu 4.0. Tyto technologie zlepšují pracovní podmínky, vytvářejí nové obchodní modely 

a zvyšují produktivitu a kvalitu výroby. Mohou však také zlepšit život a společnost jako celek (Park 

et al., 2017). Tato nová perspektiva, orientovaná na sociální a globální blaho, se nazývá Společnost 

5.0. Stejně jako u všech minulých průmyslových revolucí bude Průmysl 4.0 podporovat přechod 

k jiné společnosti, tedy Společnosti 5.0. V tomto přechodu může hrát důležitou roli otevřená inovace 

a spoluvytváření hodnot. Cíl studie byl dvojí: prozkoumat, jak funkce Průmyslu 4.0 a umožňující 

technologie mohou podpořit přechod na Společnost 5.0, a prozkoumat role otevřené inovace 

a spoluvytváření hodnot v rámci tohoto přechodu. Byl vyvinut koncepční rámec, který má poprvé 

společně zvážit Průmysl 4.0, Společnost 5.0, otevřené inovace a spoluvytváření hodnot, což jsou 

všechno náročné problémy, se kterými se firmy musí v dnešní době vypořádat. Manažeři by z těchto 

poznatků mohli těžit při navrhování ad hoc strategií, aby mohli těžit z příležitostí vyplývajících 

z tohoto přechodu a překonat hlavní související výzvy. 

V kontextu aktuálnosti základních východisek byla provedena analýza četnosti jednotlivých 

klíčových pojmů v základních elektronických databázích, kterou uvádí tabulka 1. Jedná 

se o absolutní výskyt klíčových slov vědeckých statí (článků).   

Tabulka 1 četnost klíčových slov 

Databáze/termín Industry 4.0 Industry 5.0 Society 5.0 

Web of Science 25 782 11 386 6 727 

Scopus 14 536 185 178 

JSTOR 71 179 75 788 4 233 

Google Scholar 3 440 000 1 180 000 2 380 000 

ProQuest 441 281 352 783 590 242 

ScienceDirect 224 771 208 942 153 767 

Zdroj: vlastní zpracování 

II. Průmysl 4.0 

Průmysl 4.0 (iniciativa pochází z Německa) se v posledním desetiletí stal celosvětově přijatým 

termínem. Mnoho zemí zavedlo podobné strategické iniciativy a značné výzkumné úsilí bylo 

vynaloženo na vývoj a implementaci některých technologií Průmyslu 4.0. U příležitosti deseti let 

od zavedení Průmyslu 4.0 Evropská komise oznámila zavedení Průmyslu 5.0. Průmysl 4.0 

je považován za technologicky řízený, zatímco Průmysl 5.0 je řízen hodnotou. Koexistence dvou 

průmyslových revolucí vyvolává otázky, a proto vyžaduje diskuse a objasnění (Xu et al., 2018). 

Čtvrtá průmyslová revoluce mění zásadním způsobem povahu průmyslu, energetiky, obchodu, 

logistiky a dalších částí hospodářství.  Např. Brynjolfsson (2015) předvídá, že stroje budou 

dle předpovědí využívat kyberneticko-fyzikální systémy, které převezmou opakující se a jednoduché 

činnosti, které do té doby vykonávali lidé formou zaměstnání. 

Iniciativa na podporu průběhu čtvrté průmyslové revoluce se např. v SRN nazývá „Industrie 4.0“, 

v ČR používáme termín „Průmysl 4.0“. V anglicky mluvících zemích je Průmysl 4.0, ve smyslu 

transformace průmyslové výroby, někdy spojován s pojmy, jako jsou “smart manufacturing” (reálné 

a efektivní využití znalostí a technologií v průmyslu), “industrial internet” (jedná se o propojení 

velkých dat, analytických nástrojů a bezdrátových technologií s průmyslovým vybavením) 

nebo s pojmem „internet of things“ (propojení všech elektronických zařízení a dat, které vytváří). 

(Strandhagen, 2017). Automatizace výroby, digitální plánování logistiky nebo energeticky úsporné 
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zásobovací infrastruktury jsou jen některými pozitivními důsledky transformace výroby (Simoens, 

2019).  

Průmysl 4.0 je dnes již globální koncept, který se dotkne společnosti podobně jako předcházející 

průmyslové revoluce. Před společností tak leží nové úkoly, a to především realizace politických 

opatření, která budou minimalizovat negativní dopady této „digitální“ revoluce, a naopak využijí 

výhody, které Průmysl 4.0 může přinášet (Kotýnková, 2015). 

Faktem je, že v současné době přebírají roboty od lidských pracovníků řadu činností. Pro pracovníky 

na výrobní lince to opravdu není dobrá zpráva. Přestože robotické a další technologie zahrnuté 

pod Průmysl 4.0 vytvářejí podobně jako předchozí průmyslové revoluce více pracovních příležitostí, 

než berou (například podle organizace International Federation of Robotics /IFR/ vytvoří koboty 

v letech 2017 až 2020 jen v potravinářském průmyslu 70 000 – 90 000 nových pracovních míst), 

velmi pravděpodobně budou lidé roboty nahrazeni, protože většinu jednoduchých a opakovatelných 

úkonů na výrobních linkách lze vykonávat roboticky. Graf 1 uvádí předběžnou roční instalaci 

průmyslových robotů po celém světě za rok 2021. Globálně bylo instalováno 486 700 průmyslových 

robotů (meziročně +27 %). 

Graf 1 Vývoj roční instalace robotů (v tis.) 

 

Zdroj: upraveno dle International Federation of Robotics (2022) 

Podle informací IFR je tento trend i nadále rostoucí. Potůček (2016) si myslí, že čtvrtou průmyslovou 

revoluci, především případné důsledky při implementaci myšlenek Průmyslu 4.0 lze považovat 

z dlouhodobého hlediska za důležitý a společensky významný politický problém. Sociální problémy 

můžeme definovat jako stav společnosti, který je z pohledu některých aktérů nežádoucí. Maynard 

(2015) zase vidí v čtvrté průmyslové revoluci příslib kladného ovlivnění transformativních 

sociálních, ekonomických a environmentálních aspektů.  

Iniciativa Průmysl 4.0 je velmi často zaměňována za digitalizaci nebo napojení strojů na internet. 

Jednou ze součástí konceptu Průmysl 4.0, jejímž hlavním efektem je nárůst produktivity výroby 

podniků, je i robotizace průmyslu autonomními roboty (Lopes de Sousa Jabbour et al., 2018). 

Pro iniciativu Průmysl 4.0 je totiž klíčovým aspektem to, že autonomní jednotky v rámci složitých 

výrobních systémů netvoří jen výrobní stroje a jejich nástroje, výrobní úseky, částečně zpracované 

výrobky, dávky vstupního materiálu, ale také zejména transportní vozíky, pásy a roboty. 

Trendem ovšem není výroba standardizovaných produktů v obrovských objemech s použitím strojů 

a lidské práce, ale takzvaná „personalizovaná výroba“ za použití nejnovější techniky a precizních 

robotů, která si udrží relativně nízké náklady (Radziwill, 2018; Rynt, 2019). V současné době 

má Průmysl 4.0 jako komplexní agendu priorit a cílů v oblasti technologického pokroku a rozvoje 

ve svém programu většina zemí Evropy, ale i Asie a Ameriky a lze očekávat, že v následujících letech 
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bude tento trend pokračovat v celosvětovém měřítku, a efektivní průmyslová výroba a usnadnění 

služeb skrze digitalizaci bude stále častěji diskutovaným tématem (Strandhagen, 2017).  

Graf 2 zachycuje světové lídry na trhu komponent pro průmyslovou robotiku. Jedná se tradičně 

o asijské země Japonsko a Čína.  

Graf 2 Velmoci průmyslové robotiky 

 
Zdroj: upraveno dle International Federation of Robotics (2022) 

Údaje obsahují tržby za klíčové komponenty v průmyslové robotice podle regionů (v mil. USD). 

Levý sloupec ukazuje tržby za rok 2018, prostřední sloupec tržby za rok 2020 (propad kvůli pandemii 

COVID-19) a pravý sloupec předpoklad tržeb pro rok 2025.   

III. Průmysl 5.0 

Průmysl 5.0 je považován za další, zákonitou průmyslovou evoluci, jejímž cílem je využít kreativitu 

lidských odborníků ve spolupráci s efektivními, inteligentními a přesnými stroji, aby bylo možné 

získat výrobní řešení, která budou ve srovnání s Průmyslem 4.0 účinněji využívat zdroje a budou 

preferována uživateli. Původní definice Průmyslu 4.0 již aktuální vývoj nedokáže pokrýt, 

a tudíž přichází čas Průmyslu 5.0. Lidská síla totiž vždy zůstane neoddiskutovatelným faktorem 

jakékoli lidské činnosti i jakéhokoli výrobního odvětví a budoucnost spočívá ve spolupráci lidí 

a automatizačních technologií.  

Na pojem Průmysl 5.0 existují různé názory na to, jak je definován a co představuje 

„usmíření“ mezi lidmi a stroji. To slouží jako motivace tohoto článku při identifikaci a analýze 

různých témat a výzkumných trendů toho, co Průmysl 5.0 je a jak je interpretován. 

Mezi publikovanou literaturou bylo zařazeno pět hlavních témat řešení Průmyslu 5.0: 

• hodnocení a optimalizace dodavatelského řetězce,  

• podnikové inovace a digitalizace, 

• chytrá a udržitelná výroba, 

• transformace řízená IoT, AI, 

• Big Data a konektivita člověk-stroj, což zdůrazňuje výzkum témat, která lze dále zkoumat.  

Je pozorováno, že téma Průmyslu 5.0 jako brány ke konektivitě a koexistenci mezi lidmi a stroji 

vyvolává v posledních letech mezi výzkumnou komunitou větší zájem (Javaid et al., 2021). Vývojový 

stupeň automatizace průmyslové výroby, označovaný jako Průmysl 5.0, nemá zatím zcela jasnou 

definici, ale zjednodušeně můžeme říct, že jde o vizi návratu člověka a jeho kreativity do výrobního 

procesu. Zatímco Průmysl 4.0 představuje proces plné (maximální) automatizace výroby, 

prostřednictvím technologií řízených umělou inteligencí s kolaborativními a samodiagnostikovanými 

vlastnostmi. Průmysl 5.0 vrací do výrobního procesu lidský prvek, který se plnou automatizací ztrácí. 
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Můžeme to také popsat jako stav, kdy ve výrobním procesu společně pracují lidé a automatizované 

stroje – kolaborativní roboti, které označujeme složeninou „kobot“. Průmysl 5.0 vrací 

do automatizovaného výrobního procesu lidský prvek a jeho kreativitu. 

Druhým směrem je výroba s vysokým podílem individuálních úprav na přání zákazníků, které nelze 

provést bez lidské kreativity a dovedností. Typickým příkladem může být výroba luxusních, 

zakázkových produktů, které sice využívají strojově vyrobené součástky či polotovary, 

ale jejich finální zpracování se neobejde bez práce vysoce kvalifikovaných, můžeme říct i řemeslně 

zručných, lidí. Teprve třetí směr Průmyslu 5.0 představuje zásadní technologický posun v podobě 

spolupráce lidí a automatizovaných strojů na společném pracovišti. Spolupráce lidí a robotů znamená, 

že stroje provádí fyzicky náročné pracovní úkony, monotónní opakované pracovní činnosti 

a třeba i operace náročné na přesnost nebo potenciálně nebezpečnou práci. Zároveň budou 

tito průmysloví, kolaborativní roboti pracovat přímo s lidmi, bez ochranných klecí a podobných typů 

ochrany pracovníků při práci se stroji. 

Nasazení kolaborativních robotů samozřejmě také nijak nevylučuje možnost jejich centralizovaného, 

vzdáleného monitoringu a řízení, společně s dalšími automatizovanými výrobními zařízeními, 

za účelem optimalizace a zvyšování efektivity výrobního procesu a uchovávání detailních záznamů 

o jednotlivých operacích. Kolaborativní roboti přitom mohou spolupracovat nejen s lidmi, 

ale samozřejmě také s dalšími stroji. Níže uvádíme šest zásadních rozdílů mezi tradičními roboty 

a novějšími „koboty“: 

1. Práce s lidmi – na rozdíl od tradičních robotů, kolaborativní roboti nepracují „pro lidi“, 

ale naopak s lidmi. Nepotřebují zábrany a klece, jako je tomu u klasických robotů, a díky 

tomu mají daleko menší footprint. To navíc umožňuje důkladnější a včasnější kontrolu 

kvality, na kterou jsou v dnešním konkurenčním prostředí kladeny stále větší nároky. Tradiční 

roboti často pracují samostatně a svým způsobem „uzavřeně“ a zaměstnanci mohou přihlížet 

pouze z bezpečné vzdálenosti. Kolaborativní roboti pracují ruku v ruce s lidmi a zajišťují 

stereotypní úkoly, zatímco zaměstnanci se soustředí na činnosti s větší přidanou hodnotou. 

Výsledkem je nárůst přesnosti a kvality. 

2. Návratnost investice – kolaborativní robot lze dnes pořídit za částku pod 18.000 EUR. 

Průměrná doba jeho návratnosti je méně než půl roku. Důvodů rychlé návratnosti investice 

je hned několik. Tím nejzásadnějším je rychlost, nenáročnost programování a flexibilita, díky 

které je možné robota doslova z hodiny na hodinu „převelet“ na jinou výrobní činnost. 

ROI také dále ovlivňuje menší zábor výrobní plochy (tzv. footprint) a možnost kobota 

provozovat mimo ochranné klece. 

3. Rychlost implementace – k naprogramování tradičního robota je zapotřebí zhruba 300 hodin 

lidské práce. Ke správnému fungování je navíc nutné spolupracovat 

s odborníkem – programátorem, který má s implementací zkušenost. To celý proces dělá 

výrazně náročnější, mnohonásobně delší a dražší, než je tomu u kolaborativního robota. 

Kobota je možné uvést do provozu během jednoho až dvou pracovních dnů, a to bez nutnosti 

složitého programování. S implementací si tak poradí technolog se základní znalostí 

algoritmizace. Jednoduchou výrobní operaci je možné nastavit například technikou 

tzv. „ručního vedení“, kdy robotovi stačí ukázat, co a kde má dělat a on na slovo poslechne 

a činnost bude vykonávat přesně podle vzoru. 

4. Jiný přístup k bezpečnosti – bezpečnost tradičních robotů zpravidla zajišťují přesně 

vymezené ochranné zóny, klece a zábrany, které zamezují vstupu při provozu. 

Aby taky ne – lidský pohyb kolem rozjetého tradičního robota je zdraví nebezpečný, 

a proto jsou tato opatření nezbytná. Kolaborativní roboti k bezpečnosti přistupují rozdílně. 

Výrobní operace, ve kterých jsou využívány, neumožňují ploty nebo zábrany, protože musí 

pracovat ruku v ruce se svými lidskými parťáky. Jak se tedy chovají při možném nebezpečí? 

Prostě zastaví. Díky citlivým senzorům tlaku dokáží v setině sekundy identifikovat objekt 
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ve své dráze (např. člověka) a při kontaktu okamžitě pozastavují svou činnost. Při vhodném 

zvážení a eliminaci provozních rizik se snižuje vznik zranění téměř na nulu. 

5. Ovládání – jednoduchost programování kolaborativních robotů umožňuje jejich snadné 

ovládání. Kobota snadno naučíte novým dovednostem pomocí intuitivního kontrolního panelu 

v kombinaci s ručním vedením robotického ramene. Předností kobotů je rostoucí míra 

příslušenství přímo zabudovaného do intuitivního ovládacího prostředí. Vše se tak ovládá 

snadno a přímo z jednoho místa. S tím také souvisí i bezpečnost. U nebezpečných aplikací 

se robot snadno osadí senzory pro detekci pohybu a v příslušném programu se nové situaci 

přizpůsobí. Při prevenci rizik jsou důležité i kolaborativní funkce – tedy zastavování. 

6. Flexibilní využití – tradiční roboti jsou většinou naprogramováni tak, aby vykonávaly 

pouze jednu činnost. Jsou spíše uzavřený mechanismus závislý sám na sobě. Kolaborativní 

roboti přistupují k flexibilitě jinak. 

Vize Průmyslu 5.0 se nijak nevylučuje s osvědčenými koncepty maximální automatizace v rámci 

Průmyslu 4.0, ale naopak je na vhodných místech doplňuje o lidský prvek. Tento stupeň by se dal 

označit jako „automatizace s lidskou tváří“. Zároveň může pomoci rozptýlit obavy o pracovní místa 

zaměstnanců, protože staví na kreativitě a zručnosti lidí, kterým spolupráce se stroji uleví od těžké 

a monotónní práce. Pro plnou automatizaci pak zbývá obrovský prostor ve výrobních odvětvích, 

kde je naopak jakýkoli lidský prvek zcela nežádoucí, protože je nezbytně nutné naprosto přesně 

dodržovat výrobní postupy (typicky např. ve farmacii, chemickém průmyslu atd.). 

Aby bylo možné docílit spolupráce lidí a robotů, musí technologické řešení splňovat především 

vysoké bezpečnostní požadavky. Navíc celý pracovní proces, tedy rychlost práce, reakční doby 

a další parametry, musí být přizpůsobeny lidským možnostem. Je například jasné, že reakční doba 

lidí je řádově delší než u strojů. Proto také nelze kalkulovat se zvyšováním rychlosti práce nad limity 

schopností lidí, přestože stroje by vyšší tempo zvládly. 

IV. Společnost 5.0 

Japonská vláda oznámila již 7. listopadu 2016 (paralelně s německým konceptem Průmysl 4.0) 

iniciativu Society 5.0 jako rozvojový projekt společnosti zaměřené na technologie a zaměřené 

na člověka s cílem zlepšit lidské životy. Japonsko vysvětlilo hlavní poslání tohoto programu 

jako usnadnění a služba lidskému životu prostřednictvím technologie a přispění k pohodlnému 

a dlouhému životu. Toto oznámení pojednávalo o organickém poutu mezi Průmyslem 4.0 

a Společností 5.0; cíle Společnosti 5.0; aspekty ovlivňující, měnící a transformující jednotlivce 

a společnost v tomto rámci; nové sítě vztahů a kulturní prvky; a jejich dopad na hodnoty a význam, 

individualizaci a objektivizaci jedince. Tyto změny zkoumají schopnost dosáhnout postmoderní 

struktury prostřednictvím nové kultury (tj. akulturace). 

Projekt Společnost 5.0 sleduje ambiciózní politický program, který má reagovat na impozantní 

ekonomické a sociální výzvy, kterým Japonsko a svět čelí, využít japonské technologické vyspělosti 

a komercializační schopnosti a poskytnout koordinovanou, perspektivní strategii, která by mohla 

zajistit Japonsku vedoucí postavení v technologické revoluci. Společnost 5.0 je štítek spojený s vizí 

plánu „celé vlády, obchodu a akademické obce“ integrovat nové technologické systémy napříč 

různými oblastmi ve prospěch lidstva. Tento dokument zkoumá koncepční pozadí, zdůvodnění, 

politiky a programy, které Japonsko uzákonilo ve snaze o dosažení této vize. 

Společnost 5. 0 je prezentována jako nový koncept založený na digitalizaci celé společnosti, 

kde pomocí využití nových technologií je společnost posunuta k technologickému světu s centrálním 

lidským potenciálem (Harayama, 2017). Jedná se tak o velice chytrou společnost, kde technologie 

typu (big data, internet věcí, umělá inteligence a roboti) splynou dohromady s lidmi do každého 

odvětví a sociálního segmentu. Iniciativa japonské vlády „Society 5.0“ si klade za cíl vytvořit 

kyberneticko-fyzickou společnost, ve které (mimo jiné) bude každodenní život občanů zkvalitňován 

prostřednictvím stále těsnější spolupráce s uměle inteligentními systémy. Základem snah o vytvoření 
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společnosti více „zaměřené na člověka“, v níž budou lidské bytosti žít vedle množící se řady stále 

autonomnějších sociálních robotů a vtělené umělé inteligence, je však zjevný paradox. Tato studie 

se snaží prozkoumat předpokládanou lidskou orientaci Společnosti 5.0 porovnáním jejího složení 

s dřívějšími společnostmi. Rozlišení „technologických“ a „netechnologických“ procesů 

posthumanizace a aplikací fenomenologického antropologického modelu ukazuje: 

• jak se různé typy lidských a nelidských členů, u nichž se očekává účast ve Společnosti 5.0, 

kvalitativně liší jeden od druhého, 

• jak lze konceptualizovat dynamiku, která bude formovat členství ve Společnosti 5.0, 

• jak se očekávané členství ve Společnosti 5.0 liší od členství ve Společnosti 1.0 až 4.0. 

Obrázek 1 znázorňuje vztah mezi inovacemi založenými na vědě a technologiích v kontextu 

společenských změn. 

Obrázek 1 Vztah vědy, technologií a společnosti 

 
Zdroj: upraveno dle (Narvaez Rojas et al., 2021) 

Iniciativa Society 5.0 si klade za cíl tyto problémy vyřešit a vytvořit Super Smart Society, kdy inovace 

spojí virtuální svět a realitu. Účelem je odhalit individuální inovativnost různých generací v kontextu 

připravované společnosti 5.0. Proto je koncept Společnost 5.0 charakterizován jako informační 

společnost, což je možno vnímat jako určitý civilizační zlom. 

Cílem společnosti 5.0 je vytvořit společnost zaměřenou na člověka, která řeší problémy 

ekonomického rozvoje tak, aby si lidé mohli užívat aktivní, pohodlný a vysoce kvalitní život. 

Společnost 5.0 je společnost, která důkladně zajišťuje různé potřeby lidí bez ohledu na region, věk, 

pohlaví, jazyk atd. tím, že poskytuje všechny položky a služby potřebné pro pokračování společnosti 

samotné. Jedná se o dosažení cílů Společnosti 5.0 udržitelného rozvoje (SDGs). V této souvislosti 

Gladden (2019) rozlišuje základní koncepty a přístupy pro vytvoření Společnosti 5.0: 

• Americký koncept – humánní informační společnost. Základem společnosti jsou informace. 

Soustřeďování dat, jejich analýzy (architektura souvislostí), vložení do struktury vazeb, najdu 

obraz děje, řešení. Tím pádem lze předvídat budoucnost s vysokou mírou reality 

(ten, kdo bude mít tyto informace v ruce, bude mít absolutní moc). Kontrolovaná společnost 

jako cesta, jak zabránit globálním katastrofám (bodu zlomu) typu klimatických změn, válkám, 

omezit nadprodukci potravin a výrobků, omezení neefektivní dopravy, výroby el. energie atd. 
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• Japonský koncept – ukončení ziskově motivovanými potřebami a konkurenceschopností 

za každou cenu. Cílem společnosti je vytvořit podmínky pro plnohodnotný život každého 

člena společnosti, kvalita života. Výroba robotů pro péči o starší lidi, ne na produkční 

systémy. 

• Čínský koncept – historicko-politická kontinuita a spolupráce, ve které je prioritou zájem 

skupiny, ne jednotlivce. 

• Německý (Evropský) koncept – je zaměřen na kvalitní zemědělský sektor (bez chemie, 

přírodní rotace uhlíku v přírodním prostředí), kvalitní potraviny (nekvalitní potraviny 

způsobují nefunkčnost imunitního systému a tím roste nemocnost), neustálý stres přetěžuje 

imunitní systém, růst počtu alergií jako důsledek chemického průmyslu a zemědělství 

(chemizace a stres). Kvalitní zdravotnictví (perzonalizovaná medicína, prevence, kvalitní 

potraviny znamenají snížení nemocnosti pro většinu obyvatel), důvěra pacienta v lékaře 

je nejdůležitější faktor léčby. Kvalitní vzdělání (vzdělávat se musí všichni bez ohledu na věk) 

- tzv. tekutý mozek (1. naučit myslet – vědět, kde získám informace, co znamenají a vložit 

je do architektury souvislostí – proč ta informace je a co způsobí, 2. máme 2 časy, statický 

a dynamický, který obsahuje změny v čase – seřadit, abych dostal tok informací-změn, 

3. musíme dětem vrátit dětskost a lidskost – naučit je komunikaci mezi sebou, 

a také aby si dokázali hrát). Kvalitní ekologická energetika (je krevní oběh společnosti). 

Efektivní a kvalitní průmysl postavený na umělé inteligenci, robotizaci (např. 3D tisk), kvalitě 

a lokalizaci. Kvalitní a efektivní doprava, autonomní vozidla, předpokládá se pokles objemu 

dopravy, až 70 % objemu prodeje bude tvořit nemateriální zboží. Finanční systém. 

V. Diskuse  

Je vize Průmyslu 5.0 logickým a zákonitým vývojem konceptu Průmyslu 4.0? Či jdou vize Průmyslu 

4.0 a 5.0 proti sobě? Ne nezbytně. Při správné rozvaze nad tím, ve kterých částech výrobního procesu 

je lidský prvek žádoucí nebo dokonce nezbytný (z technologického a ekonomického hlediska), se tyto 

dva koncepty mohou ideálně doplňovat. Existují přitom v zásadě tři hlavní směry, kterými se mohou 

řešení spolupráce lidí se stroji vyvíjet. 

Termín Průmysl 4.0, vytvořený jako čtvrtá průmyslová revoluce, odkazuje na vyšší úroveň 

automatizace pro provozní produktivitu a efektivitu propojením virtuálních a fyzických světů 

v odvětví. Vzhledem k tomu, že Průmysl 4.0 není schopen oslovit a uspokojit zvýšenou snahu 

personalizace, byl termín Průmysl 5.0 vytvořen pro řešení personalizované výroby a posílení 

postavení lidí ve výrobních procesech. 

Udržet se na špici je stále těžší a náročnější kvůli rychle rostoucím a měnícím se digitálním 

technologiím a řešením založeným na umělé inteligenci. Svět technologií, masového přizpůsobení 

a pokročilé výroby zažívá rychlou transformaci. Roboti se stávají ještě důležitějšími, protože je nyní 

lze propojit s lidskou myslí pomocí rozhraní mozek-stroj a pokroků v umělé inteligenci. Silná nutnost 

zvýšit produktivitu a zároveň neodstranit lidské pracovníky z výrobního průmyslu, představuje 

pro globální ekonomiku zásadní výzvy.  

Jestliže hovoříme o trendech a vývoji – víme, jak bude vypadat Evropa mezi roky 2030-40? Máme 

představu, co se bude na našem kontinentu dít? Zde je několik oblastí, které naznačují trendy 

v různých oblastech (sektorech) společnosti. Na obraz budoucí společnosti se můžeme podívat 

optikou architektury souvislostí, kdy do trendů z jednotlivých oblastí zasadíme informace očištěné 

o tzv. balast (nevýznamné, nepravdivé, zastaralé nebo neúplné informace). Bárta (2021) v souvislosti 

s konceptem Společnosti 5.0 uvádí několik stanovisek: 

  

https://voda235.webnode.cz/skolstvi/
https://voda235.webnode.cz/robotizace/
https://voda235.webnode.cz/doprava/
https://voda235.webnode.cz/autonomni-vozidla/
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• čeká nás příchod krize (kolaps civilizace), jen nevíme, kdy přijde a jakou bude mít podobu; 

• polarizace majetku – stále menší část obyvatel cca 5 % vlastní již 97 % majetku (zrychlující 

se trend majetkové nerovnováhy), mizí střední vrstva a většinová společnost chudne 

nebo nebohatne; 

• doprava – autonomní, sdílená doprava, elektromobilita, vysokorychlostní železnice, zákaz 

výroby automobilů se spalovacím motorem; 

• bydlení – rostoucí ceny vlastního bydlení i nájmů, koncentrace obyvatel do měst (do roku 

2030 se předpokládá, že 75 % obyvatel bude žít ve městech); 

• informace – zrychlující se tok a objem informací i díky technologii 5G, které již člověk nyní 

přestává vnímat a orientovat se v nich; 

• společnost – polarizace (příjmová, vědomostní, mocenská, vědecká, společenská, informační 

atd.); 

• zaměstnanost – díky robotizaci a UI pokles stávajících pracovních míst (zánik určitých 

profesí) a vznik nových, ale jen na zkrácený pracovní úvazek (budeme mít asi více pracovních 

poměrů); 

• energetika – zelená energetika z obnovitelných zdrojů, nejistá pozice jádra 

(nyní je označována za špinavou), nedostatečná rozvodná síť s ohledem na polohu 

obnovitelných zdrojů, mobilní modulární jaderné elektrárny; 

• zdravotnictví – nárůst civilizačních chorob, nové importované nemoci; 

• zemědělství (agrární sektor) – zachován současný stav, nemáme alternativu pro odstranění 

chemizace zemědělství, hledání řešení s využitím umělé inteligence (Izraelská 

inspirace) a moderních technologii bez použití lidské práce; 

• průmysl – využití, digitalizace, informačních technologií, robotizace a průmyslu 4.0, přesuny 

dodavatelských a výrobních řetězců – lokalizace; 

• ekonomika a bankovní systém – narůstající zadlužení států, měst, občanů, firem; 

• obchod – motorem současné evropské civilizace je rostoucí spotřeba, bez ní systém čeká 

kolaps (protože na tento stav není připravena), komplikací mohou být i důsledky; 

• geopolitika ve světě – souboj o nového lídra planety, vesmírů, boj o suroviny, vodu, potraviny, 

nárůst prodeje zboží v nemateriální podobě; 

• národnost: průměrný Evropan – není respekt k jednotlivým národům a k jejich odlišnostem, 

důsledkem bude pnutí; 

• populace – postupné vymírání a stárnutí Evropy, proti tomu silný růst v oblastech ohrožených 

nedostatkem vody a potravin (např. Arabský sektor, Afrika, Irán, Indie, Jižní Amerika atd.), 

stav obyvatel, který se předpokládá v intervalu 8-12 miliard obyvatel do roku 2030-40, 

se dá nazvat přelidněním; 

• příroda: krajina – vzrůstající teploty a zhoršující se kvalita ovzduší (skleníkové plyny 

a prachové částice), mění se zásadně klima v Evropě, vymírá hmyz a ptactvo; 

• voda – krajina se stále více vysušuje, vody je nedostatek, voda je znečištěna mikroplasty, 

chemickými látkami včetně pesticidů – neumíme ji efektivně čistit, nedostatek pitné vody, 

rozpouštění alpských ledovců, boj o pitnou vodu; 

• potraviny – díky klimatickým změnám (a díky rostoucí populaci) se dá očekávat pokles 

produkce potravin; 

• migrace – zvyšující se počet obyvatel díky migraci (obyvatelstvo je polarizované); 

• náboženství – střed mezi křesťanskou kulturou a jinými náboženstvími; 

• obrana – růst kybernetického ohrožení, které je spojení s digitalizací, robotikou a umělou 

inteligencí; 

• podle odhadů studie „Future of Jobs 2020“ Světového ekonomického fóra by do roku 2025 

mohlo být až 85 mil. pracovních míst zastávaných dnes lidmi nahrazeno strojovými 

pracovníky; 
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• je diskutován dopad Průmyslu 5.0 na zpracovatelský průmysl a celkovou ekonomiku 

z ekonomického a produktivního hlediska, kde se tvrdí, že Průmysl 5.0 vytvoří více 

pracovních míst, než vezme. 

VI. Závěr 

Cílem předloženého článku bylo zhodnocení vývoje v oblasti přechodu od Průmyslu 4.0, zvláště 

s ohledem na využívání autonomních mobilních robotů k Průmyslu 5.0 a s ní souvisejícím konceptem 

Společnosti 5.0. V úvodu jsme si položili několik výzkumných otázek, na něž odpovídáme především 

na základě obsahové analýzy textů a dat. Ke zkoumané problematice doposud nejsou k dispozici 

spolehlivá a ucelená data. Bude zapotřebí ještě řada studií, než budeme moci zcela zodpovědně 

a kvalifikovaně zodpovědět dané výzkumné otázky. Proto i na výše uvedené teoretické otázky 

odpovídáme rovněž teoretickými východisky. 

Role, kterou hraje v kontextu Průmyslu 4.0 automatizace a především robotizace, jak vyplývá 

z obsahu příspěvku, je velmi pozitivní, a nezbytně nutná. Velkým přínosem této průmyslové revoluce 

je vývoj a implementace autonomních robotů, jež nejsou v reálném čase řízeny člověkem, a tudíž 

mohou fungovat na základě předchozího naprogramování, případně s vývojem nových technologií 

mohou být schopny naučit se nebo získat nové poznatky o způsobu plnění svých pracovních úkolů 

a přizpůsobení se měnícímu okolnímu prostředí. Přínosem, spojeným s autonomními roboty, je jejich 

schopnost monitorovat svůj aktuální stav i stav okolí a případná predikce možných závad. 

Pro efektivní využití autonomních robotů a kobotů je potřeba různých technologií, nicméně jejich 

implementace do výrobních provozů a továren umožní flexibilnost, značně zproduktivní výrobu, 

která se tak stane výrazně rychlejší a bude eliminována možnost lidské chyby. Rozvoj robotizace 

však bude třeba zároveň podpořit budováním potřebné infrastruktury na všech úrovních. Robotizace 

průmyslu autonomními roboty je jednou z metod, jejímž cílem je zvýšení produktivity práce, 

což se ovšem nebude omezovat jen na sektor průmyslu a hromadnou výrobu. S větším procentem 

robotizace v podnicích je spojena i úspora pracovních sil a s tím spojená změna struktury pracovního 

trhu, organizace práce apod. 

Koncept Průmyslu 5.0 je charakterizován jako „ruka v ruce s robotem“. Hlavní z těchto směrů je dnes 

již v průmyslové výrobě široce využívaný, a to všude tam, kde lidskou práci nelze, alespoň tedy 

s přiměřenými náklady a složitostí, nahradit. Příkladem může být sériová produkce automobilů, 

kdy lze strojově řešit velkou část úkonů v oblasti výroby jednotlivých částí a do značné míry i jejich 

montáže, ale například zapojování kabelových svazků a podobné úlohy, vyžadující jemnou motoriku 

a „šikovnost“, zůstávají lidskou doménou. Průmysl 5.0 se týká efektivního využití pracovní síly lidí 

a strojů v kombinovaném prostředí. Lze hovořit o určité renesanci člověka, tedy jeho 

nenahraditelnosti i ve sféře plně automatizovaného průmyslu. Tento koncept má dostatečný potenciál 

k tomu, aby předefinoval způsob, jakým se ve výrobním scénáři zachází s kvalifikovanými lidmi. 

Rozšířená realita, nositelná zařízení, IoT, ergonomický design přívětivý pro pracovníky, mlhové 

výpočty atd. jsou některé z důležitých prvků, které mohou být spojeny s tímto pokrokem. 

Přechod ke Společnosti 5.0 se soustředí na mnoho odvětví. Prvním z nich jsou města a regiony, 

kde je hlavní myšlenkou propojení veškerých komunit napříč nejrůznějšími částmi měst a regionů. 

Ty by měly být propojeny energeticky, mobilně či jakkoliv bude potřeba pro vytvoření jednotné 

sociální úrovně napříč celým světem. Z energetického pohledu se koncept Society 5.0 soustředí 

na vytvoření takové energetické sítě, která bude dostupná pro kohokoliv v jakékoli části světa. 

Dále se tento koncept zaměřuje na tzv. čistou energii z udržitelných zdrojů. Bezpečnost je jedním 

z bodů základního plánu, kde je kladen důraz na sdílení informací napříč celou organizací ohledně 

všech globálních či lokálních nebezpečných situací. Plánované změny ve společnosti by se rovněž 

měly týkat zdravotních služeb, kdy by nové technologie měly zajistit nový přístup, jako například 

centralizace zdravotních center či dostupnost automatických invazivních zákroků, které jsou v době 

Society 4.0 přístupné pouze na určitých specializovaných místech. Potravinový řetězec by měl být 

díky novým technologiím optimalizován, pro maximální možné využití veškerých přírodních zdrojů. 
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Dalším důležitým bodem je zde i logistika a její řešení, kde je hlavní myšlenkou poskytnout 

samořídící vozidla, drony a roboty pro plnohodnotnou automatizaci celého řešení. V neposlední řadě 

je potřebné soustředit se i na změnu základních business modelů, ve kterých bude potřebná změna 

od soustředěnosti na hardware k zaměření se na služby samotné. Hlavní zaměření celého projektu 

je založeno na tzv. SDGs, čili cílech udržitelného rozvoje. Zde je snahou vylepšení lidského 

a globálního blahobytu. Cíle tohoto plánu jsou konstruovány tak, aby byly přesné a přímé, aby jejich 

plnění bylo co nejsmysluplnější, a tudíž i nejúčinnější. 

V podstatě se všemi nově iniciovanými společenskými změnami a koncepty jsou spojena i vždy 

přítomná potenciální rizika či hrozby. Ne každý, a ne všichni vítají „nové věci“ s nadšením 

a podporou. Iniciativa takového rozsahu se setkává v mnoha odvětvích s nesouhlasem, 

a to jak na úrovni znalců daného odvětví, tak na straně laiků. Zároveň i samotná japonská vláda 

uznává, že tento krok může být finálně neúspěšný, avšak svou snahu hodlá maximálně podporovat 

pro dosažení očekávaného možného kladného výsledku. Souhlasí s principem nastavení vysokých 

cílů bez strachu z možného selhání. Technologie jsou a budou vytvářeny pro zlepšení našich 

schopností a osvobození od opakovatelné nízkoúrovňové práce (Lefebvre, 2018), ale důsledky jejich 

implementace už nejsou tak populární. Jestliže množství automatizace dosáhne plánovaného stavu, 

tak co se stane se společností jako takovou? Jaký bude mít lidstvo význam, jestliže v mnoha 

činnostech a zaměstnáních lidí dojde k jejich „nahrazení“? V návaznosti na téma práce 

je nejdůležitější první zmíněný pilíř – zaměstnání. Člověk potřebuje být činný s vidinou určitého 

výsledku, spokojený a uspokojený svou pracovní náplní. Projekt se totiž nevěnuje ani zdaleka 

problematice následného umístění přebytečné pracovní síly. Přestože je jedním z hlavních důvodů 

Společnosti 5.0 zmenšování pracovně schopné populace, toto řešení by též mohlo vyústit ve zvýšení 

nezaměstnanosti a závislosti lidí na technologiích (Hobson, Burgers, 2019). K iniciativě se vyjádřilo 

mnoho znalců napříč celým technologickým světem. Jednou z prvních myšlenek je samostatnost 

technologií, které by v novém konceptu měly být zahrnuty. Jejich schopnost autonomního uvažování, 

správy dat a nakládání s nimi je další klíčovou otázkou bezpečnosti umělé inteligence. Projekt 

totiž zahrnuje využití velkého množství dat a jejich zpracování. Velkou otázkou je i dohled nad jejich 

zpracováním a možnou manipulací. Zatímco umělá inteligence je na počátku svého zrodu, tak další 

technologie, které jsou již delší dobu funkční, se setkaly v době svého působení s nepravděpodobnými 

a neočekávanými problémy. Příkladem tomu může být např. internet, který se setkal s množstvím 

kybernetických útoků, a je otázkou času, kdy tyto útoky mohou způsobit globálnější výpadek, 

než jsme doposud měli možnost vidět a zažít. 

Zásadním deklarovaným smyslem konceptu Společnosti 5.0. je vytvoření bezbariérového světa, 

kde jsou si všichni rovni, a mají tak i stejné podmínky k životu. Primárním cílem jsou nejtíživější 

problémové oblasti, s nimiž se nejen Japonsko, ale de facto veškeré vyspělé státy setkávají. Jedná 

se o demografické problémy, stárnutí pracovně schopného obyvatelstva, nedostatek přírodních 

zdrojů, živelné katastrofy a separace menších regionů od hlavních center. Přínosy, které tento koncept 

pro lidstvo nabízí, se primárně řadí ke zlepšení životní situace lidstva. Toho by iniciativa měla 

dosáhnout např. pomocí digitalizace lékařských služeb v rámci sdílení informací napříč lékařskými 

centry, ať už v rámci regionu, nebo mezinárodně. Dále se zaměřuje i na centralizaci informací 

pro jednodušší přístup k nim a možnost kooperace lékařské péče na mezinárodní úrovni. V neposlední 

řadě se koncept Society 5.0 snaží cílit i na strojové učení ve spojení se zobrazovacími metodami 

či na zkvalitnění chytrého příslušenství pro poskytnutí maximálně relevantních dat ke zdravotním 

účelům. Neméně významným identifikovaným přínosem je zvýšení bezpečnosti uchování dat, 

které by mělo být zaručeno datovou platformou, spravovanou umělou inteligencí. Bude proto 

zajímavé tyto trendy sledovat a porovnávat predikce s realitou.  
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CORRUPTION IN THE CZECH REPUBLIC 

Christiana Kliková1, Natalie Uhrová2 

Abstract 

As a phenomenon presented in all countries today, corruption is becoming a serious problem and has 

a great impact on human society. The role of government is important in creating an environment 

prone to corruption, forgetting to establish the most basic rules of the game. The aim  

of this contribution is to describe the issue of the concept of corruption, where the general causes 

and consequences of corruption were analyzed. This contribution also provides the possibility 

of measuring the perception of corruption in the Czech Republic using the Corruption Perceptions 

Index (CPI) and other selected indices. 

Keywords 

Corruption, United Nations Convention against Corruption, Corruption Perceptions Index, Global 

Corruption Barometer, Bribe Payers Index 

I. Úvod 

Téma korupce se od konce 90. let usídlilo nejen na stránkách denního tisku a týdeníků, ale především 

v různých hodnoceních naší země ze strany nevládních organizací, soukromých firem 

i mezinárodních institucí. Korupce je v současnosti totiž považována za jeden z problémů České 

republiky a jako takovému se jí dostává také patřičné pozornosti.  

Současný stav korupčního klimatu v ČR není krátkodobým jevem, ale výsledkem dlouhodobých 

procesů. Už za časů Habsburské monarchie, v době industrializace a zakládání soukromých firem, 

byly korupční transakce mezi úředníky a vznikající vrstvou podnikatelů běžným způsobem 

„akumulace“ kapitálu. Provize a nabízení úplatků se stalo součástí tehdejší morálky. První 

Československá republika byla známá korupčními skandály státních úředníků (uhelná aféra Jiřího 

Stříbrného3 nebo Práškova lihová aféra4), machinacemi spojenými se zásahy státu do ekonomiky 

a s přerozdělováním zkonfiskované půdy.  

V období socialismu došlo k přímému prorůstání korupce do státního aparátu; tím se korupce stala 

součástí politického a ekonomického systému, jenž bez ní už nedokázal fungovat.   

Začátek devadesátých let bývá často charakterizován korupčním chováním, které umožnil špatně 

regulovaný trh, ne zcela průhledný proces privatizace státního majetku a rapidní nárůst byrokracie. 

Postupně tak docházelo k narůstání korupce jako vyšší formy úplatkářství, kdy korupce zasahovala 

samotné základy společenského systému a ekonomiky (state capture5). 

 
1PRIGO University, Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov, Czech Republic.  

E-mail: christiana.klikova@prigo.cz. 
2 PRIGO University, Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov, Czech Republic. E-mail: natalie.uhrova@prigo.cz.  
3 Jiří Stříbrný byl ministr železnic, který nakupoval pro dráhy předražené nekvalitní uhlí od svého bratra Františka, ředitele 

uhelných dolů. Provize byly převáděny nejen na konta bratrů, ale byly jimi financovány též koaliční politické strany. 

Celková částka odváděných provizí se dotýkala výše 20 milionů korun. Aféru se nepodařilo prokázat. 
4 Karel Prášek byl předsedou Senátu a současně předsedou Družstva hospodářských lihovarů a navíc správcem 

družstevního dispozičního fondu. Z fondu byly vydávány prostředky (úplatky) k udržení konsenzu s koaličními stranami, 

zejména aby neblokovaly zvýšení cen lihu. Ani tuto aféru se nepodařilo prokázat. 
5 State capture pevně propojuje problém korupce s ekonomickými, sociálními a politickými zájmy, jak bude ukázáno 

dále. 
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Cílem tohoto příspěvku je seznámit posluchače s teoretickými základy korupce a s přístupy k jejímu 

definování a zachycení. Součástí příspěvku je rovněž analýza a hodnocení korupčního prostředí 

České republiky. 

II. Fenomén korupce 

Obecně je korupce úkaz, který se objevuje kdekoliv a kdykoliv. Jeho přesné vymezení je velmi 

problematické, především z důvodu jeho subjektivního charakteru a různorodosti morálního cítění 

jednotlivých členů společnosti. Korupce totiž na sebe může brát rozličné podoby, jako například 

úplatkářství, vydírání, zneužívání pravomocí, zpronevěru a jiné. Korupce je zvláštním fenoménem 

sama o sobě, jenž „…funguje jako sociální systém, má svá vlastní pravidla hry, vnitřní mechanismy 

svého vývoje podmiňující její sílu, pronikavost a rychlost šíření ve společnosti. Není pouhým sumářem 

korupčních deviací. Je nadindividuálním kolektivním jevem schopným vykonávat na jednotlivce 

nátlak. Šíří kolem sebe tzv. korupční klima, které dokáže měnit postoje jednotlivců i ovlivňovat 

chování mas…“ (Frič 2001, s. 66). Souhrnně můžeme říci, že se jedná o proces, který, pokud pro něj 

budou existovat vhodné podmínky, sám o sobě nikdy neskončí. 

Základní problém spojený s korupcí souvisí s jejím vymezením a definováním. Každá země má 

svou vlastní představu korupce, která vychází z jejího historického vývoje, sociálního cítění, tradic 

a kultury, které ovlivnily chápání a vnímání jednotlivců ve společnosti. Ani na mezinárodních 

setkáních proto nikdy nebyla dohodnuta přesná definice korupce a po mnoha jednáních 

se sice dospělo ke shodě, ta se však týká pouze jednotlivých forem korupce.  

J. S. Nye formuluje korupci jako „…chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, 

rodinných, úzce skupinových) finančních anebo statusových zisků odchyluje od formálních 

povinností vyplývajících z veřejné role, anebo přestupuje normy proti výkonu určitého typu 

soukromého vlivu…“. 

Jak prohlásil generální tajemník OSN Kofi Annan na jednání Valného shromáždění OSN 

při projednávání Globálního programu proti korupci, „… korupce podminovává demokratické 

instituce a vyvolává nestabilitu, napadá samy základy demokratického státu, rozvrací roli práva 

a zpomaluje ekonomický vývoj. Korupce stejně tak jako organizovaný zločin překračuje státní 

hranice a ovlivňuje mezinárodní obchodní i jiné transakce, zakázky a výběrová řízení…1“. 

Podle Transparency International: „…korupce znamená takové jednání představitelů veřejného 

sektoru, ať už jde o politiky, či státní úředníky…, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují 

prostřednictvím pravomocí, které jim byly svěřeny…“ (Mc Kee, 1996). 

Nejobecněji lze korupci charakterizovat jako „…zneužití veřejné moci za účelem získání osobního 

prospěchu…“. 

Korupci tedy nelze zúžit pouze na úplatky a spojovat ji výhradně se státní správou a veřejným 

sektorem. Toto jednání se vyskytuje i v soukromém sektoru, politice, soudnictví, sportu, médiích, 

vynechat nelze ani střední a malé podnikání, ale i další oblasti. Za její hlavní znak se považuje 

nepoctivé jednání při plnění svěřených úkolů, které souvisí s pracovním postavením. Podstatou tohoto 

chování tedy je, že daný subjekt nejedná nestranně, ale z určitých pohnutek2. 

  

 
1 Scheinost (2008. s. 5) 
2 Kliková, Kotlán a kol. (2019, s. 27) 
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 III. Příčiny a dopady korupce   

Za základní příčinu korupce bývá obecně považována touha po zisku nebo osobním prospěchu. 

Toto vysvětlení je však velmi zjednodušené. K pochopení korupce je potřeba znát podmínky 

jejího vzniku, prostředí, ve kterém se vyskytuje a další podněty, se kterými je korupce spojována. 

V obecném smyslu je možnost výskytu korupce ovlivňována mnoha sociokulturními, ekonomickými 

a politickými faktory. K nejdůležitějším patří (Kliková, Melecký, 2004): 

• selhání trhu a následné regulační zásahy veřejné správy,  

• netransparentnost veřejného sektoru, 

• existence monopolu,   

• nedokonalost formálních institucí,  

• intenzita a hloubka společenských změn,   

• kvalita státní správy,  

• nedostatečná implementace a vynucování plnění pravidel a nedokonalost kontrolních 

mechanismů,  

• úroveň a kvalita neformálních institucí.   

Negativní důsledky korupce se dají shrnout do následujících oblastí: 

• korupce zpochybňuje princip rovnosti před zákonem, což následně ovlivňuje vzorce chování; 

• korupce podněcuje „rent seeking“ a ne „profit seeking“ chování, to znamená chování, 

při kterém se nepodporuje vytváření bohatství, ale usiluje se o jeho rozdělení (znovurozdělení). 

V takovém prostředí se nepodporují nejschopnější, ale ti, kteří mají nejlepší konexe; 

• korupce deformuje hospodářskou soutěž a generuje přijímání neadekvátních rozhodnutí, 

která nevedou k optimálnímu využití zdrojů; 

• korupce snižuje konkurenceschopnost ekonomiky vzhledem k ekonomikám, kde je úroveň 

korupce nižší a vyšší transparentnost veřejného sektoru, protože jedním z faktorů 

konkurenceschopnosti každé země je funkční a spolehlivý veřejný sektor; 

• korupce je důležitý „kriminální faktor“, související s rozšiřováním organizovaného zločinu 

a praním špinavých peněz; 

• korupce a netransparentnost ekonomiky snižují příliv zahraničních investic i hospodářský růst; 

• korupce ovlivňuje pokles morálky a ztrátu důvěry občanů v právní stát; 

• korupce podporuje vytváření nedemokratických mocenských struktur; 

• pokud je korupce systematická a dlouhodobá, může dojít ke ztrátě důvěryhodnosti země 

ve vztahu k okolí a ke vzniku nedůvěry v celý politický systém a jeho legitimitu. 

IV. Korupce v České republice 

Měření korupce a jejího rozsahu není jednoduché. Není možno se opřít o žádná „tvrdá data“, 

na základě kterých bychom výskyt tohoto jevu v ekonomice mohli vyčíslit. Míru korupčních praktik 

nenajdeme ani v žádných databázích statistických úřadů. Základem rozvoje světové ekonomiky 

je mezinárodní srovnání, pomocí kterého země dokáží odhalit své silné, ale i slabé stránky a definovat 

oblasti, ve kterých mají prostor pro zlepšení svého postavení na ekonomickém poli. A korupce 

je bezesporu jev, který má velký vliv na ekonomickou výkonnost země. Přesto existují možnosti, 

jak korupci změřit. Využívají se k tomu tzv. „měkká“ data, na základě kterých jsou pomocí bodové 

metody sestavovány žebříčky většiny světových ekonomik. 
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Zjišťováním „velikosti“ korupce se zabývá mezinárodní nezisková nevládní organizace Transparency 

International1, která každoročně zveřejňuje tzv. Index vnímání korupce (CPI – Corruption Perceptions 

Index). Tento index se snaží zmapovat výskyt korupce v zemi na základě průzkumů, které zjišťují, 

jak je korupce vnímána podnikateli, analytiky a odbornou veřejností v konkrétní zemi. Index byl 

poprvé publikován v roce 1995, kdy se jeho hodnota pohybovala v intervalu od 0 (nejvyšší korupce) 

do 10 (ekonomika bez korupce). V roce 2012 došlo ke zpřesnění jeho výpočtu a metodologické 

změně. V současné době se hodnota indexu pohybuje v rozmezí od nuly (nejvyšší korupce)  

do 100 (ekonomika bez korupce). 

Už z názvu indexu (index „vnímání“ korupce) je zřejmé, že jeho hodnota bude do jisté míry ovlivněna 

subjektivními pocity. Čím více se o korupci bude mluvit v médiích, čím více korupčních kauz bude 

odhaleno a medializováno, čím více se lidé s korupčními praktikami setkají v běžném životě, 

tím silnější bude vnímání těchto praktik mezi respondenty, které se promítne do konečné hodnoty 

tohoto indexu. Rovněž je třeba mít na vědomí, že hodnota indexu nemusí odrážet současnou situaci 

v ekonomice. Index je publikován s časovým zpožděním, které je zhruba 12 měsíců. 

Vývoj hodnoty CPI v České republice ukazuje tabulka č. 1. Časová řada začíná rokem 2012, 

od kterého platí nová metodika výpočtu: 

 Tabulka 1 Hodnota indexu CPI v České republice (body) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Index vnímání korupce (CPI) 49 48 51 56 55 57 59 56 54 54 

Zdroj: Transparency International – Česká republika (2022) 

Obrázek 1 Vývoj CPI v České republice 

 

Zdroj: Transparency International – Česká republika (2022); vlastní úprava 

Jak je z uvedených hodnot patrné, vnímání korupce v naší zemi se se dlouhodobě pohybuje v intervalu 

mezi 50 a 60 body. Výkyvy, které index vykazuje, jsou bezesporu spojeny s politickým cyklem. 

 
1 Transparency International (TI) je nejznámější mezinárodní nevládní organizací v oblasti boje proti korupci, 

která vznikla v roce 1993 v Berlíně. Jejím zakladatelem je Peter Eigen, bývalý ředitel Světové banky ve východní Africe. 

V současné době má TI více než 100 poboček po celém světě. Zpočátku působily jen ve vyspělých státech, později 

docházelo k jejich zřizování i v rozvojových zemích a v zemích tzv. východního bloku. V České republice vznikla 

pobočka TI jako občanské sdružení, v současné době nese tato nevládní nezisková organizace název Transparency 

International-Česká republika. 
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Korupční kauzy, které jsou spojeny s politickou reprezentací České republiky, jsou velmi citlivě 

vnímány a projevují se v celkovém hodnocení korupčního prostředí v naší zemi. Bohužel to, 

že odhalování a trestání korupce v České republice trvá velice dlouhou dobu, se negativně promítá 

do vývoje CPI.  

Protože však je CPI založen na subjektivním vnímání korupce jednotlivými experty či zahraničními 

investory, závisí jeho velikost také na převládajících náladách ve společnosti, na jejích pocitech 

a na jejích očekáváních. A vzhledem k tomu, že většina z nás formuje svá očekávání na základě 

minulých zkušeností a současných událostí, je z výsledku šetření zřejmé, že naše společnost 

si již na korupci zvykla, že ji posuzuje jako nutné, ale běžné zlo a jako průvodní jev života naší 

současné společnosti. Zjednodušeně můžeme říci, že v naší společnosti převládá představa o existenci 

„společenského korupčního klimatu“1, přičemž právě toto korupční klima pomáhá omlouvat korupční 

transakce jako legitimní chování. 

Za novou podobu korupce, která se vyskytovala zejména v tranzitivních ekonomikách, je považováno 

nebezpečí ovlivňování veřejných rozhodnutí ekonomicky silnými subjekty – tzv. „ovládnutí státu“ – 

„rukojemství státu“ (State Capture). Tento jev pevně propojuje korupci s ekonomickými, sociálními 

a politickými zájmy, a stává se tak zásadním nebezpečím pro demokracii (Bayley, 1966). 

Snaha mapovat korupci se promítla do dalšího ukazatele, který se na korupční praktiky dívá z jiného 

úhlu pohledu. Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer) je index, který mapuje 

korupci mezi laickou veřejností. Index byl poprvé publikován v roce 2003. Na rozdíl od výše 

prezentovaného Indexu vnímání korupce nebývá zveřejňován každoročně. Rovněž počet zemí, 

ve kterých byl průzkum proveden, je daleko menší, než v případě CPI. Poslední šetření pro evropské 

země bylo provedeno v roce 2020. Index hodnotí korupci z pohledu toho, zda se lidé dostali 

do situace, že byli při poskytnutí veřejné služby požádáni o úplatek, nebo zda ho dobrovolně předem 

nabídli. Zjišťování probíhá formou osobního dotazování a rozhovory po telefonu nebo online. Situace 

byla mapována pro všech 27 členských států Evropské unie. 

Z výroční zprávy Transparency International – Česká republika 2021 vyplývá následující zjištění: 

„Téměř třetina občanů EU si myslí, že se míra korupce v jejich zemi za posledních 12 měsíců zvedla, 

44 % má pak dojem, že se nijak nezměnila. V polovině zemí považují občané za nejzkorumpovanější 

složku premiéry a členy parlamentu, v druhé polovině zemí pak byznysmeny a bankéře. Celých  

7 % občanů EU přiznalo, že dalo v posledních 12 měsících úplatek ve veřejných službách, nejvyšší 

procento bylo v Rumunsku (20 %). V průměru 3 z 10 lidí se však ve veřejných službách spolehlo 

na osobní kontakty, v této otázce byli v rámci celé EU nejhorší Češi (57 %)“ (Transparency 

International – Česká republika, 2022, s. 9). 

Do celkového šetření muselo být v každé zemi zařazeno minimálně 300 respondentů starších 18 let. 

V České republice byl testován vzorek 1 000 respondentů. Dotazování proběhlo v termínu  

13. 10. 2020 – 5. 11. 2020 a zajišťovala ho agentura pro marketingový výzkum KANTAR CZ.  

  

 
1Korupční klima definujeme jako soubor kolektivních představ, resp. kulturních vzorů, jenž zneužívání úředních 

pravomocí, dávání a braní úplatků činí pro obyvatele dané země samozřejmým a zvykově omluvitelným aktem 

(FRIČ,1999). 
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Pro Českou republiku ze šetření vyplývají následující výsledky: 

Obrázek 2 Procento lidí, kteří si myslí, že se korupce za posledních 12 měsíců zvýšila 

 

Zdroj: Transparency International – Česká republika (2022) 

Jak je vidět na obrázku 2, procento lidí, kteří si myslí, že se korupce v jejich zemi za posledních  

12 měsíců zvýšila, je v členských zemích Evropské unie velmi rozdílné. Hodnota se pohybuje 

od pouhých 16 % ve Finsku do 65 % na Kypru. Česká republika se pohybuje s 29 % přibližně 

uprostřed sledovaných zemí a je pod průměrnou hodnotou pro celou EU (32 %). 

Poněkud horší pohled na Českou republiku nabízí obrázek 3. Pokud jde o ovlivňování vlády 

soukromými subjekty, patříme ke čtvrté nejhůře hodnocené zemi v celé Evropské unii. Kladně na tuto 

otázku odpovědělo 67 % respondentů. 

Obrázek 3 Procento lidí, kteří si myslí, že je vláda ovlivňována a řízena soukromými zájmy 

 

Zdroj: Transparency International – Česká republika (2022) 
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Zajímavé výsledky nabízí sledování korupčních praktik ve vybraných institucích. Pro Českou 

republiku z provedeného průzkumu vyplývá velmi znepokojivý výsledek. Největší podíl lidí, 

kteří mají sklony ke korupčnímu jednání, respondenti vnímají v zákonodárných institucích 

a institucích pověřených výkonnou mocí. Znamená to tedy, že v České republice je značně rozšířen 

jev, který se v teorii hospodářské politiky označuje jako „rent seeking behavior“.  

Počet lidí, kteří si myslí, že většina lidí v následujících institucích jsou zkorumpovaní, ukazuje 

tabulka 2: 

Tabulka 2 Procento lidí, kteří si myslí, že většina nebo všichni lidé v následujících institucích jsou zkorumpovaní  
 

Instituce   

Členové parlamentu 49 % 

Management obchodních firem  25 % 

Bankéři  23 % 

Kancelář prezidenta/předsedy vlády 23 % 

Vládní úředníci 22 % 

Místní správa 19 % 

Nevládní organizace 16 % 

Soudci  14 % 

Policie 11 % 

Zdroj: Transparency International – Česká republika (2022) 

Jako korupční jednání je možno označit také využívání osobního kontaktu pro přístup ke zdravotním 

službám, vzdělávání a dalším veřejným službám. V některých případech může jít o aktivitu stejně 

škodlivou, jako placení nebo braní úplatků. Celosvětová pandemie COVID-19 ukázala, 

jak nebezpečná může být tato aktivita v oblasti zdravotnictví. Pokud někdo využije osobní kontakt 

k získání léku, v tomto konkrétním případě vakcíny, může pak chybět pro toho, kdo ho potřebuje 

naléhavěji. Procento lidí, kteří osobní kontakt k získání veřejné služby využili, činí v Evropské unii 

27 %. V České republice je tato aktivita mnohem častější. Jsme zemí, kde procento lidí, kteří osobní 

kontakt využili, je nejvyšší v celé Evropské unii. Dosahuje 57 %. Bezpochyby toto číslo ovlivnilo 

období centrálně plánované ekonomiky, kdy využívání osobního kontaktu k získání nedostatkového 

zboží nebo služeb patřilo k běžným praktikám. Bohužel jsme se s touto aktivitou nedokázali 

vyrovnat. Naopak, na druhé straně žebříčku, tedy zemí s nejnižším procentem lidí, kteří využívají 

osobní kontakty pro přístup k veřejné službě, je se 12 % Estonsko. Také v tomto případě jde o zemi 

bývalého východního bloku. Estonsko však udělalo obrovský pokrok v procesu digitalizace veřejné 

správy. To, že odpadá nutnost (a možnost) přímé komunikace s veřejným činitelem, snižuje prostor 

ke korupci a korupčním praktikám. Nabízí se inspirace pro možnou cestu boje s korupcí v České 

republice.  

Výčet indexů, které se snaží změřit korupci v ekonomice, můžeme doplnit ještě jedním ukazatelem, 

a to je Index plátců úplatků (Bribe Payers Index). Index nabízí další pohled na možnosti výskytu 

korupčních praktik v ekonomice. Na rozdíl od předcházejících dvou indexů obrací pozornost 

na nabídkovou stranu ekonomiky. Podstatou hodnocení je pohled na největší světové exportéry, 

kteří jsou řazeni podle jejich sklonu k uplácení. Tzn., jde o tzv. „dovezenou korupci“, protože jsou 

hodnoceny korupční praktiky zahraničních firem v hostitelských zemích. Index je publikován od roku 

1999. Jediná metoda sběru dat vhodných pro srovnání, která se pro sestavení tohoto indexu nabízí, 

je stavět na zkušenostech a vnímání situace těmi, kdo jsou nejvíce vystaveni korupci v realitě, tedy 

podnikatelů, analytiků, obchodních komor atd. 

Tabulka 3 ukazuje pořadí 28 největších světových exportérů. Země jsou hodnoceny na stupnici  

0 – l0, kde maximální skóre 10 odpovídá názoru, že společnosti z této země nikdy neuplácejí 

v zahraničí a 0 odpovídá názoru, že to dělají vždy: 
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Tabulka 3 Index plátců úplatků 2011 

Pořadí  Země  Hodnota indexu 

1. Nizozemí 8,8 

1. Švýcarsko 8,8 

3. Belgie 8,7 

4. Německo 8,6 

4. Japonsko 8,6 

6. Austrálie 8,5 

6. Kanada 8,5 

8. Singapur 8,3 

8. Spojené království 8,3 

10. USA 8,1 

11. Francie 8,0 

11. Španělsko 8,0 

13. Jižní Korea 7,9 

14. Brazílie 7,7 

15. Hong Kong 7,6 

15. Itálie 7,6 

15. Malajsie 7,6 

15. Jižní Afrika 7,6 

19. Taiwan 7,5 

19. Indie 7,5 

19. Turecko 7,5 

22. Saudská Arábie 7,4 

23. Argentina 7,3 

23. Spojené Arabské Emiráty 7,3 

25. Indonésie 7,1 

26. Mexiko 7,0 

27. Čína 6,5 

28. Rusko 6,1 

Zdroj: Transparency International – Česká republika (2022); vlastní úprava 

Pro posouzení nebezpečí „dovozu“ korupce do země je potřeba analyzovat teritoriální strukturu 

dovozu. Z pohledu české ekonomiky je pozitivní, že více než čtvrtina dovozu směřujícího do země, 

která je hodnocena Indexem plátců úplatků, je vnímána jako čtvrtý nejbezpečnější. Určité riziko, 

pokud jde o možnost „dovozu“ korupce do země, skýtají dovozy z Číny a Itálie (obrázek 4 a 5). 
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Obrázek 4 Teritoriální struktura dovozu ČR (podíl na celkovém dovozu v %, 2021) 

 

Zdroj: ČSÚ (2022) 

Obrázek 5 Podíl dovozu do ČR z pohledu největších světových exportérů (% z celkového dovozu, 2021) 

 

Zdroj: ČSÚ (2022); vlastní výpočty 

V. Antikorupční opatření 

Nejkomplexnější mezinárodní smlouva v oblasti boje proti korupci, a to jak z hlediska zeměpisného 

pokrytí (187 smluvních stran), tak z hlediska otázek, na něž se vztahuje je Úmluva OSN proti korupci 

(UNCAC), která byla přijata Valným shromážděním OSN 31. října 2003 a následně podepsána 

jednotlivými státy v mexické Méridě v prosinci téhož roku. (OSN). Stranami úmluvy jsou všechny 

členské státy EU. 

Úmluva je také jediným právně závazným univerzálním a mezinárodním protikorupčním nástrojem. 

Pokrývá pět oblastí:  
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• preventivní opatření (kapitola II),  

• kriminalizaci a prosazování práva (kapitola III),  

• mezinárodní spolupráci (kapitola IV),  

• vymáhání majetku (kapitola V),  

• technickou pomoc a výměnu informací (kapitola VI).  

Úmluva se zabývá korupcí v širokém smyslu slova a její ustanovení se vztahují na mnoho různých 

forem korupce, jako je úplatkářství, obchodování s vlivem, zneužití funkcí a různé korupční praktiky 

ve veřejném i soukromém sektoru. Úmluva zavádí soubor standardů, opatření a pravidel, jež mohou 

země uplatňovat za účelem posílení svých právních a regulačních režimů pro boj proti korupci. 

Má za cíl zejména posilovat opatření k účinnějšímu předcházení korupci a jejímu potírání, prosazovat 

integritu, odpovědnost, řádnou správu veřejných záležitostí a veřejného majetku a usnadňovat 

a podporovat mezinárodní spolupráci a technickou pomoc při boji proti korupci. 

EU se stala členem úmluvy v roce 2008. 

EU rovněž hrála významnou roli při přijímání usnesení o boji proti korupci, které přijalo Valné 

shromáždění Organizace spojených národů dne 1. června 2020. Toto usnesení otevřelo cestu 

ke zvláštnímu zasedání Valného shromáždění OSN týkajícímu se výzev a opatření v oblasti prevence 

a boje proti korupci a posílení mezinárodní spolupráce, které proběhlo v červnu 2021. 

Zpráva Evropské komise z 13. července t. r. (European Commission, 2022) konstatuje, že Česko 

vyšetřuje korupci pomalu a řešení případů „vysoké“ korupce je i nadále problematické, zejména 

z hlediska délky řízení. Proto Komise doporučuje České republice přijmout taková opatření, která 

by vedla ke zkrácení doby vyšetřování a intenzivněji se věnovala kauzám, které jsou 

„dlouhodobého“ charakteru, přičemž upozorňuje především na případ expremiéra Babiše. 

Vladimíra Dvořáková (2020, s. 61) uvádí dva principy, jejichž akceptace by vedla k tomu, 

aby „…věci probíhaly tak jak mají…“ (v tomto kontextu se jedná o omezení prostoru korupčních 

příležitostí): (1) transparentnost a (2) zavedení etického kodexu. Oba tyto základní předpoklady 

pro zúžení korupčního prostoru v podmínkách ČR bohužel nenašly patřičnou odezvu 

ani mezi politiky, ani mezi poslanci. Co se týká prvního principu, základy transparentního jednání 

jsou dány zákonem o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Podle autorky 

však naplňuje požadavek transparentnosti pouze přijetí zákona o registru smluv (č. 340/2015 Sb.); 

naneštěstí, dosud chybí další zákonné předpisy, které by vycházely z tohoto principu (kupř. zákon 

o transparentnosti vlastnických struktur, zákon o lobbingu apod.) 

Zavedení etického kodexu dlouhodobě naráží na odpor jak politiků a členů vlády, tak i poslanců 

parlamentu, resp. zastupitelů a dalších veřejných činitelů. Jako důvod je zpravidla uváděna právní 

nevymahatelnost případů, kdy nejsou dodržována pravidla chovaní, obsažená v etickém kodexu. 

V případě, že etický kodex v určité instituci je přijat, jedná se v podstatě pouze o formální výčet toho, 

jak by se veřejný činitel na určitém postu měl chovat a co by měl dodržovat bez jakýchkoliv možných 

následných represivních opatření v případě, že jej nedodržuje. 

Přes tato negativa můžeme konstatovat, že opatření proti korupci v ČR se realizují, a to již od roku 

1999, kdy byl schválen Vládní program boje proti korupci v ČR. V současné době při potírání 

korupce vycházíme z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. ve které jsou priorizovány 

čtyři oblasti, jež odpovídají programovým dokumentům a mezinárodním závazkům České republiky. 

Konkrétně se jedná:  

• o výkonnou a nezávislou exekutivu, 

• o transparentnost a otevřený přístup k informacím,  

• o hospodárné nakládání s majetkem státu, 

• o rozvoj občanské společnosti. 
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Jednou z aktivit v oblasti boje proti korupci je také realizace projektu „Zintenzivnění boje proti 

korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním 

řízení a veřejnou správu“ podporovaného z Fondů EHP 2014 – 2021. Projekt probíhá v období 

od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2023 a jeho realizátorem je Ministerstvo spravedlnosti spolu s partnery, 

které tvoří Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie. 

Cílem projektu je zlepšit obecné vnímání komplexní problematiky korupce v ČR, vytvořit základy 

pro tvorbu a posílení kodexů chování pro soudce a státní zástupce, zlepšit ochranu oznamovatelů 

a zvýšit povědomí veřejného sektoru (soudců, státních zástupců a zaměstnanců veřejné správy) 

o problematice korupce. 

Dokumentů, týkajících se protikorupčních opatření je samozřejmě mnohem více; v našem příspěvku 

jsme se snažily postihnout pouze ty nejdůležitější. 

A jak vidí efektivitu boje s korupcí obyvatelé české republiky? Také na tuto otázku odpovídali 

respondenti při šetření realizovaném v rámci publikování Globálního barometru korupce. Pouze 26 % 

respondentů hodnotí vládní opatření v boji s korupcí jako dobré. Celých 69 % respondentů 

je však hodnotí jako nedostatečné. 

Obrázek 6 Dělá vláda boj s korupcí dobře? (Globální barometr korupce 2020; procento z celkových respondentů) 

 

Zdroj: Zdroj: Transparency International – Česká republika (2022); vlastní úprava 

VI. Závěr 

V tomto příspěvku bylo poukázáno na problémy, které jsou s korupcí spojeny. V materiálech 

Transparency International je uvedeno, že „…korupce znamená takové jednání představitelů 

veřejného sektoru, ať už jde o politiky, či státní úředníky…, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují 

prostřednictvím pravomocí, které jim byly svěřeny…“ (Transparency International, 2000). To ovšem 

neznamená, že korupce se vyskytuje pouze ve veřejném sektoru; běžně se projevuje i v sektoru 

soukromém, což představuje situaci, kdy je upřednostňován vlastní zájem před zájmem, 

který jako zaměstnanec mám hájit (Dvořáková, 2020). 

Je velmi obtížné korupci změřit. Každý index prezentovaný v tomto příspěvku, který se o to pokouší, 

se snaží korupci podchytit z jiného úhlu pohledu. Proto je dobré při hodnocení korupčního jednání 

zohlednit všechny přístupy současně. Můžeme tak dostat objektivnější pohled na situaci v dané 

ekonomice. 

Korupci chápeme jako závažný celosvětový problém, který je zapotřebí zodpovědně řešit. 

Jejím výrazným znakem je skutečnost, že je skrytá; tudíž prokazovat její přítomnost je velmi 

obtížné. A úspěšně bojovat s korupcí je úkol velmi nesnadný, namáhavý a složitý, protože „…korupce 
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byla, je a bude…“. Korupci se zřejmě nepovede nikdy zcela vymýtit. Přesto však tento boj nesmíme 

vzdát. 
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YOUTH POLICY AND BRAIN DRAIN: 

LESSONS FROM DENMARK AND SLOVAKIA 

Monika Kmeťová1, Natália Brovina Mulinová2, Jaroslav Mihálik3 

Abstract  

The paper examines the issue of brain drain with regard to youth policy, which should be a tool 

for involving young people in public affairs so that circumstances change for the better and young 

people do not have to go abroad to work or study. In this regard, we compare the national policies 

of two European Union countries, namely Denmark and Slovakia. During the study of individual 

aspects of youth policies, we found that the Danish model of youth policy works with some very well 

implemented mechanisms, such as financial support of youth organizations, decentralization 

of policy, consulting services and attention to the education of youth to responsibility  

within the whole community. We compared the Danish youth policy with the Slovak one,  

and at the end of the article we propose several tools which could potentially be applicable also  

in the conditions of the Slovak Republic. 

Keywords 

Youth Policy, Youth, Brain Drain, Slovakia, Denmark  

I. Introduction 

Youth constitutes a specific category of population and defines a period of life between childhood 

and adulthood (Henze, 2015). During this period, young people adopt skills and obligations towards 

their future. That is why national policies should particularly focus more on youth development 

because how we educate, raise and socialize children and young people, how we help them to enter 

adult life will ultimately have consequences in the future (Molgat, Hahn-Bleibtreu, Boudreau, 2012). 

The European Union, despite its legal limitations, intervenes in international as well as national events 

at several levels. It actively enters the field of youth work, creates opportunities for youth to travel 

and study abroad, influences their personal and professional development, and at the same time 

supports progress in the development of the education system at formal and informal level for better 

market participation. Youth policy is thus an integral part of a complex of political efforts,  

and its development is inextricably a tool for shaping Europe's future (Chevalier, Loncle, 2021).  

In this paper we focus on tools and programmes through which Slovakia and Denmark are trying  

to involve young people into the decision-making processes in the field of youth policy, offering them 

space to influence public policies which inevitably affect areas of their lives. We also discuss  

the position of the European Union in these processes. 

The European youth policy-making process takes place on a long-term basis and through many ways, 

such as institutes as Council of Europe Ministerial Conferences, surveys of the situation 

in the Member States, as well as consultative missions in European countries, and many more. Since 

1985, conferences of youth ministers have been organized to discuss common practices in this area. 

So far, more than 10 ministerial conferences on youth policy have taken place, which have guided 

further coordination in the development of youth work at the European level through joint 

coordination procedures and unions. At the last such conference, which occurred as a video 

conference in November 2020, youth ministers agreed that youth exchanges and cross-border 
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volunteering are extremely important for every young person, but also for Europe as such, 

as they promote a sense of diversity and European identity in Europe. International youth exchanges 

and transnational youth mobility thus remain an essential element of youth policy in the European 

Union, including migrant youth mobility (Mazzucato, Haagsman, 2022). With regard to EU youth 

programs, ministers welcomed the flexibility within the Erasmus + program and the possibility to use 

the so-called "force majeure" clause to allow for an extension of the numerous implementation 

deadlines. Several ministers called for increased financial support from the Erasmus+ and European 

Solidarity Corps programs and for these programs to be more flexible in scope. Some delegations 

also called for greater synergies between EU programs in relation to young people (Council of the EU, 

2020). These are just some of many challenges youth policy still needs to deal with at the European 

level. 

On 15th September 2021, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, 

announced that the European Commission would propose declaring 2022 the European Year 

of Youth. The young people had to undergo a stress test during the worldwide pandemic 

since its beginning in spring 2020. The European Year of Youth appreciates their efforts to overcome 

the obstacles they have caused by the crisis caused by the COVID 19 pandemic (Council of the EU, 

2021). Throughout 2022, the Commission coordinates a wide range of activities in close cooperation 

with the European Parliament. Member States, regional and local authorities, youth organizations 

and young people themselves. For the European Year of Youth initiatives € 8 million budget was set 

from Erasmus+ and the European Solidarity Corps and one of the main objectives is to integrate youth 

policy into all relevant Union policies, in line with the EU Youth Strategy 2019-2027, in order 

to promote the integration of the youth perspective into policy-making at all levels (ZMOS, 2022). 

However, not everything can be influenced by the European Union. The basic powers and complex 

set-up of the system depend on the individual states and their approach. Young people are often seen 

as a useful auxiliary force for political parties, for example during election campaigns. Less so, at least 

in Slovak conditions, are young people given a chair to the decision table when talking about things 

that concern them and affect their lives (Baboš, Világi, 2022). We have not cultivated a culture 

of political participation in Slovakia since young age of citizens, our students feel unheard 

of and think that politicians have no interest in them. Just a few of them are doing volunteering 

activities and another big debate could be about their life motivation (Mihálik, 2015). 

However, all this is interconnected and related.  

The internal and external migration of young people to a large extent influences several 

things – the level of education, health care but also the labor market as such. More often we have 

the opportunity to observe the most skilled young people are leaving to work or study abroad 

(Huijsmans, 2015; Czaika, Reinprecht, 2022; de Jong, Caarls, de Valk, 2022). This is also related 

to the level of democracy in the country, because young people are often frustrated with the levels 

and means of democratic governance (Mihálik, 2015) and when they feel that change is not possible, 

or it is too complex and demanding, they resign and go abroad seeking for a better life (Přívara, 2021). 

In this context we decided to compare approaches of two slightly similar countries to their national 

youth policy. We chose Slovakia and Denmark, both countries approximately same size, similar 

amount of citizens – but a distinctly different approach to young people and studens. Meanwhile one, 

Slovakia, is facing a brain drain, when lot of studens or young individuals are leaving country 

for the better, the other one, Denmark, is very often the recieving country for the studens 

and youngsters from abroad. So what Denmark does better and can it stand as a best practice model 

for other european countries?  

II. Brain Drain: Should I Stay or Should I Go?  

The Slovak initiative "To dá rozum" (It makes sense) conducted research in the years 2017 to 2019, 

in which they tried to identify the most fundamental problems of education in Slovakia. One of them 

is, without debate, the emigration of skilled young people to study abroad (To dá rozum, 2019). 
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An increasing proportion of Slovak students apply to study abroad. Most of them go to universities 

in the Czech Republic. The reason for them is the expectation to obtain a better level of education. 

The results of the survey further indicate that students abroad receive a quality education, but also 

better access and conditions for study. Undergraduates abroad are developing more skills valued 

by employers. More than half of the human resources specialists expressed better preparedness 

of university graduates from abroad compared to university graduates in Slovakia, emphasizing better 

knowledge of English, independence in fulfilling tasks and motivation and desire to learn and work. 

However, only three out of ten students plan to return to Slovakia after graduation. These are 

motivated mainly by family reasons. The finding is that a large part of our university students do 

not consider returning back home in the future. They are discouraged in particular by societal 

problems such as high levels of corruption, low quality of public services and a lower standard 

of living than abroad. At the same time, they are not attracted by low salaries and are convinced that 

they will not find interesting job opportunities in Slovakia (To dá rozum, 2019). 

As shown in the graph below, based on OECD data, the share of Slovaks studying abroad is 

significantly higher than the average of OECD countries but also 22 EU countries. And the trend is 

still growing. 

Figure 1 Proportion of university population studying abroad  

  
Source OECD, 2018. 

This is not a modern problem for the Slovak Republic. We have been dealing with it more or less 

since the establishment of the independent republic, but the question of how to properly face 

it and keep young people living and working in Slovakia still has no answer. Especially after the fall 

of the Iron curtain, people started to feel free to travel, to move and to explore better options for living, 

compared to what their kin state offers.  

However, there are several types of policies known to keep young people or students in their home 

countries. Those policies are already working and are being applied in the world today. A complex 

of 3 types of strategies for brain drain reduction is quite well known. It consists of restrictive 

strategies, stimulating strategies and compensatory strategies. According to Mayer et al. (1997) 

the restrictive strategies are based on the principle of creating obstacles for the emigration of highly 

educated people. Instead, the stimulation strategy consists in offering special benefits and advantages 

for selected groups of highly educated and qualified people, with the aim of positively motivating 

them to return home, or to never leave. Compensatory strategies create space for compensating 

possible potential losses for the state that could occur due to the emigration of educated people, 

therefore they introduce, for example, special types of taxes and fees that should be paid either 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 188 

by the educated people themselves or by their future host countries. As claimed by Kostelecká 

and collective (2008), the regions most affected by brain drain are also the poorest. Some of them 

cannot even apply for any form of motivational strategies because they simply have nothing to offer 

to potential returnees. However, one of the other types of support for national patriotism lies, 

for example, in the creation of active and connected diasporas, which can lead to the development 

of the home countries of emigrants from abroad.  

One of the main reasons for the brain drain is the economic development of countries, which, 

for example, can also mean that for the same work in another country an individual will receive 

a salary many times higher than at home. In addition, however, Kostelecká et. al (2008) state that 

other important factors affecting the emigration of highly qualified and educated people have been 

identified, such as the quality of higher education, the amount of state support for the field of science 

and research, the level and form of functioning of scientific research, career offers and development 

for young scientists workers, level of equipment of scientific institutions and so far and so forth. It is 

clear that there are a lot of countries that have a major problem in retaining young people. Slovakia 

is definitely not the only one in Europe facing this kind of problem. It might seem that it is the small 

countries, like Slovakia, that face a similar problem. But that may not be entirely true. 

For the purposes of this article, we will try to compare two similarly large countries - Slovakia 

and Denmark. We chose them because of their different approach to youth, while Denmark is today 

an attractive country for young people, not only for its own, but also from abroad, Slovakia has been 

facing a significant brain drain for years. Our goal is therefore to compare the setting of policies 

and the level of participation of young people and find out what is the success of one country 

and the failure of another. Is there a proven way to work with youth so that young people feel involved 

in public life, feel that their voice has weight and want to remain active in their country? Can we 

consider the case of Denmark as a best practice for state work with youth? 

Data show that citizens who are more civically active are more resilient in crisis situations. This is 

proven, for example, by the regularly conducted Global resilience index, which is produced annually 

by FM Global. Current data from 2022 show a comparison of Denmark and Slovakia. While Denmark 

wins the entire ranking and leads in almost all groups, Slovakia is at 34th place among 130 countries 

from around the world examined for the needs of this ranking. 

Figure 2 FM Global Resilience index 

 
Source FM Global 2022 

The rate of volunteering in individual countries can serve as additional data that could complement 

the mosaic of information. On the graph below, we can see that Denmark and Slovakia have 

approximately the same number of inhabitants aged 15 or older (Denmark - 4,714,000, Slovakia - 

4,591,000), but on the other hand, Denmark has up to twice the number of full-time active volunteers 

(274,515) compared to Slovakia (156,739) if we take into account the population older than 15 years. 
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Figure 3 Volunteering by country, year 2016 

Source UN Volunteers 2018 

III. Denmark: a Role Model of Youth Policy Practice? 

First, we will introduce individual aspects of the national youth policies of Denmark and Slovakia 

in order to point out the differences. According to the Global Youth Development Index, Denmark 

is the second best place in the world for young people. The index assesses the quality of cities 

according to specific areas: education, health, well-being, employment, opportunities and political 

and civic participation. This is despite the fact that Denmark has no specific ministry, no specific law 

on youth, or a national agency whose unique task is to manage the field of youth. Youth policy 

is instead an essential part of cross-ministerial policies, which are defined to support the development 

of Denmark as an open, enlightened and democratic welfare society. Reforms in the field of youth 

are thus coordinated within several ministries and are mainly cross-sectoral. The Danish model 

is characterized by a high level of social security (a wide range of social services and benefits) 

with a strong redistribution of income through the tax system (Study in Denmark, 2022).  

In Denmark, the Danish Parliament (Folketinget) creates the general legal framework for the national 

youth policy, but in reality, the involvement of all levels in society – from national to local – is 

important, and that is to say (European Commision, 2022). Authorities at the national level as well 

as at the local level are equally responsible for the implementation of the national policy. It is 

understandable that individual policies should reflect the needs of the local community. 

The heterogeneity of social groups cannot be reflected through national policy, so the role of local 

authorities is very important. 

Politicians are therefore authorized at the local level to define local strategies for youth, they should 

also be consistent with national legislation, government goals and annual management. 

Since municipalities set local taxes and collect them by themselves, they have the opportunity 

to invest in various services, political priorities and adapt their policies to local conditions. The basis 

of Danish youth policy (in addition to effective decentralization) is the endeavor to increase 

the participation of young people in society. National, local authorities and also many voluntary 

organizations are responsible for increasing participation, at the same time they receive considerable 

financial support from the government (Haarder, 2015). 

The youth policy is also related to the Danish method of raising children, which is characterized 

by the provision of a safe environment, but especially with the possibilities of youth development 

and the provision of opportunities. Another important feature is the non-authoritative education 

system and especially the teaching of shared responsibility (which is very crucial in civil society). 

Denmark is aware of the power of an educated society, and therefore the creation of a "knowledge 
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based society" is the main priority in the field of youth – and Denmark adapts all other legislative 

and political steps according to this vision. 

In addition to an educated society, the country emphasizes a strong economy, which can be ensured 

through full employment and other associated policies (housing policy, justice, social and integration 

policy) in order to prevent crime and social marginalization faced by young people (Haarder, 2015).  

Other important topics that Danish youth policy focuses on according to Danish youth policy (2015): 

● All young people must complete a certain type of education (the aim is to prepare young 

people for the labor market) - young people should either have a certain form of vocational 

education or a general, vocational upper secondary education. Those who completed 

vocational training had a high rate of employment; 

● Responsibility for youth policy (from the implementation of policies to the education of young 

people) is borne by the whole society, including young people themselves, their parents, 

municipalities, from enrollment to school until its completion;  

● The obligation of universities is to offer quality education and employers must provide places 

for practical teaching; 

● Support programme for young people who need special support which is happening annually 

and it is free of charge (e.g. young people with multiple handicaps, autism, ADHD, or another 

physical or mental disabilities); 

● Counseling activities in the educational system – which has legal basis in Act on guidance 

and it is bringing new types of counseling centers young people, concretely: 46 counseling 

centers for youth, whose goal is to help with the transition from compulsory school attendance 

to further education and 7 regional counseling centers that are aimed at counseling 

within higher education programs: both types of counseling activities are visible mainly 

at the local level;  

● Various specificities and needs of young people are also taken into account during counseling 

activities, for example, in the case of more geographically remote areas, consultation activities 

can take place in public libraries); 

● There is also a significant emphasis on training consultants; 

● Regular monitoring of the youth sector (government and research centers).  

How does Danish society manage to maintain and secure a democratic youth that is civically active? 

We are listing few of the main findings according to Danish youth policy (2015): 

● Participation of national organizations in various international youth organizations; 

● Active involvement of youth within organizations (e.g. sport, leisure, politics, culture, 

religion, social and humanitarian activities) in which most young people participate; 

● A strictly decentralized model of youth policy; 

● Providing funding for non-governmental organizations (for example, the Danish Youth 

Council, which represents an umbrella organization for approximately 70 national youth 

organizations); 

● Ensuring high informativeness – by creating a number of public websites and portals 

about education, training, careers, inspiration for students and teachers, parents and other 

stakeholders; 

● Educating pupils about how democracies work; 

● Pupils are led (already during education) to be responsible for their own learning; 
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● Learning to be participative during class – students are led to be non-authoritative, think 

critically and stand up for their rights and opinions; 

● Learning about the functioning of representative democracies (students have the right to elect 

representatives from the teaching environment to look after their interests); 

● The Danish model of education makes sure that young people are active in youth 

organizations, and if they are not, that they are at least somehow included in the system; 

● The effort to equalize volunteer activities with other experiences within the framework 

of applying for a job in the public sector; 

● National, local and school stakeholders pay attention to the participation of young people 

in volunteer activities already during their studies.  

IV. Slovakia: Time to Catch the Train? 

The main themes within the framework of youth policy in Slovakia can be seen especially 

in the Strategy of the SR for Youth for the years 2021-2028, which is based on other framework 

documents, namely the Concept of Work with Youth for the years 2016-2020, Action Plans 

for the Implementation of the Concept of Development of Work with youth and from the Act 

on the Support of Work with Youth (Z.z. 282/2008). 

Among the most fundamental tasks that the strategy highlights is the need for intersectoral 

cooperation in the field of youth, which currently does not achieve a very high score. As part 

of the SGI measurement, it achieved a score of 5.3, which is behind the average of the OECD 

countries, which is at the level of 7.2. (OECD, 2020). The phenomenon of insufficient 

interdepartmental cooperation is also mentioned by the European Commission, which considers 

fragmentation in the design of individual strategies and departmentalization as significant obstacles 

to the implementation of strategies (European Commission, 2018). 

Below we list the key areas covered by the Strategy: 

● Emphasis on youth work and nonformal education; 

● Develop measures within the framework of youth participation and a partnership approach; 

● Support the establishment of student school councils; 

● Promote global education; 

● Develop key competences of youth, including critical thinking, support mobility 

and volunteering; 

● Investigate and evaluate trends, factors, forms and consequences of social exclusion of youth; 

● Health and healthy lifestyles of young people, including physical and mental health; 

● Support education for active citizenship; 

● To implement educational programs for young people about the possibilities and ways 

of active participation in events in the community, at the local, regional, national 

and international level; 

● To provide young people with information about the possibilities of participation 

and activities that teach participation, about their rights, opportunities and services that are 

offered at the local, regional, national and international level (Strategy of Slovak republic, 

2021). 

Within the strategies (or in any of the documents) there are not specified how, or through 

which specific platforms, information will be provided. The reason why this is so, is that the vast 

majority of areas defined by the Strategy will be subject to implementation in the following years. 
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The situation is very similar when we are considering the implementation of a methodology to ensure 

the active participation of children and young people at the level of local and regional self-government 

(Strategy of the Slovak republic, 2022). 

We can see the difference between Danish and Slovak youth policy in two perspectives. 

While the Danish policy has long been focused on interdepartmental cooperation, the Slovak one is 

very unsystematic and fragmented in this regard. The second perspective consists in the high degree 

of decentralization of Danish youth policy, while as we can see from the Slovak Strategy, 

the involvement of local governments will still be a matter of future implementation. 

The same situation is applicable in the following areas, while the date of their fulfillment is planned 

differently until 2023 or until 2028: 

● Support the establishment and activity of municipal youth councils, youth parliaments, youth 

commissions or other participatory bodies at the level of local governments (implementation 

deadline until 2023); 

● Financially support youth organizations, municipal youth councils, youth parliaments 

and other entities in the field of active involvement of young people at the local, regional, 

national and European level. In this case, we perceive a significant difference between 

Denmark and Slovakia. In Denmark, funding support for youth organizations is a long-term 

policy, in Slovakia, the mentioned mechanism is to be applied by 2028 at the latest. Currently, 

public resources are tied to a given calendar year and do not take into account the needs 

of the sector in connection with long-term financing. In terms of availability, there are also 

geographical differences, as not all municipalities allocate financial resources to support youth 

work; 

● To map youth parliaments and municipal youth councils on the territory of the Slovak 

Republic. As we mentioned, the Youth Council which operates in Denmark is umbrella 

organization for other 70 youth councils, which ensures greater transparency and continuity. 

Fragmentation and lack of information about the existence and functioning of youth 

organizations causes chaos and moreover the impossibility of reflecting and representing 

the needs of young people. The mapping of youth organizations in Slovakia should be carried 

out by 2023; 

● To map youth parliaments and municipal youth councils on the territory of the Slovak 

Republic. As we mentioned, the Youth Council which operates in Denmark is umbrella 

organization for other 70 youth councils, which ensures greater transparency and continuity. 

Fragmentation and lack of information about the existence and functioning of youth 

organizations causes chaos and moreover the impossibility of reflecting and representing 

the needs of young people. The mapping of youth organizations in Slovakia should be carried 

out by 2023; 

● Create programs and provide subsidies aimed at supporting leisure, interest, peer, volunteer 

and community activities of young people at individual levels, including programs for digital 

work with youth (fulfilment of the goal from 2022-2028). 

Volunteering, which may appear to be almost mandatory in Denmark, is very negligible in Slovakia. 

Research results show that the majority of young people do not participate in volunteer activities. 

Volunteering, which is very important at the level of civil society, is not yet a society-wide routine, 

but rather an exceptional trend (Čavojská, 2020). The reason is insufficient capacity of volunteer 

centers and organizations. Very weak support of schools in terms of involving young people 

in volunteer activities is also identified in the strategy. On the basis of the Danish model, we can see 

that targeted support and education for volunteering in schools is important, therefore we conclude 

that the given systematic setting would also be appropriate in the conditions of the Slovak Republic. 

The Slovak strategy further names other mechanisms for increasing volunteering: support 
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for campaigns to promote domestic and international volunteering (implementation year 2023), 

involvement of disadvantaged youth groups in volunteering and abroad (implementation years  

2022-2028), recognition of the skills and competences of young people which they obtained 

through volunteering (years of fulfillment 2022-2028, and implementation of educational activities 

for pedagogical and professional staff as well as other youth workers (years of fulfillment remain 

the same, namely from 2022 to 2028). In addition to individual areas, however, in Strategies (or other 

relevant documents) there is still a lack of a mechanism, or a method, of how the individual goals will 

be systematically implemented. 

Employment, which is one of the dominant areas in relation to youth policy in Denmark, has ensured 

that the current unemployment rate in the country is at 10% according to Eurostat. The research was 

conducted among young people aged 15 to 34 (Eurostat, 2019). According to the latest EU Social 

survey, Denmark had youth unemployment at 8.8% during the COVID-19 crisis (EU Social survey, 

2022). The same research recorded youth unemployment in Slovakia at a rate of 20.3%. Thus, 20.3% 

of the population of young people potentially experience social and economic challenges. 

Aware of this trend, the youth strategy will in the coming years increase youth awareness 

of educational opportunities that should make it easier for youth to find employment on the labour 

market. The aim is also to improve career guidance for young people. It is the policy of consultative 

(also regionally diversified) counseling that belongs to proven methods in the field of youth 

in Denmark (the year of implementation in Slovakia in 2024). 

In connection with increasing employment and connecting young people with the labor market, 

the goal is also to implement programs for young people's business skills, including coaching 

(implementation year from 2022 to 2028). The competitiveness and higher qualification of young 

people can be supported through internships, therefore the goal of the strategy is the mapping 

of the internship system and the subsequent introduction of the institute of internships – this goal is 

to be fulfilled by 2026 (Strategy of the Slovak Republic, 2021). 

V. Conclusion 

In the individual parts of the article, we have presented the strategic areas that Denmark and Slovakia 

are focusing on. The quality of youth policy is also reflected in the overall satisfaction of young 

people in individual countries. And their overall satisfaction also affects their participation, young 

people are more participatory, whether politically or civically, if they feel that their voice is heard. 

Based on the figure below (Figure 4), we can see what young people from Slovakia and Denmark 

think about their voice being heard. 

Figure 4 Opinion on the question: "my voice counts"  

 
Source European Parliament Eurobarometer, 2015 
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In the picture, we can see that Denmark was in second place and the Slovak Republic in sixteenth 

place. Denmark achieves very good results in the field of youth, which is also reflected 

in the mentioned trend. A very likely reason is the effective setting of the youth policy. In our work, 

we have identified nine main areas that are implemented in the Danish youth work model and that we 

believe are also applicable in the conditions of the Slovak Republic. Through the introduction 

of the mentioned mechanisms, participation of young people, volunteering, but also readiness 

for the labor market and, last but not least, the level and quality of democracy could be increased. 

Ensuring better conditions for the youth can also potentially reduce the brain drain from the Slovak 

Republic, which is currently occurring due to the dissatisfaction of young people with overall social 

and economic conditions. We summarize the individual mechanisms:  

- Ensuring a decentralized model of work with youth (involvement of all levels from national 

to local), including non-profit organizations, volunteer organizations and other institutions 

relevant to the field of youth; 

- Greater intersectoral connection in the case of the implementation of the youth policy, 

which is currently unsystematic; 

- Securing significant funding for mentioned organizations from the government; 

- Consider the model of education in schools and lead pupils and students to a non-authoritative 

education system and earning about shared responsibility (at schools, for example, 

through learning about responsibility for "own learning"; 

- Emphasis on full employment based on the assumption that all young people must complete 

some form of education. The goal is to create a knowledge-based society and to increase 

the quality of life with the help of social security (for example, housing policy or social 

and integration policy); 

- Create specialized advisory services for pupils and students; 

- Effective inclusion of young people in youth organizations, by creating a specific scheme 

of youth organizations in Slovakia, so that an overview of the possibilities of participation 

is evident; 

- Attention to participation in volunteer activities during studies; 

- Greater connection between education and practice. 

In ensuring and fulfilling all criteria, we perceive the necessity of including various interested groups 

from the government, individual ministries, but also educational institutions, non-profit and youth 

organizations, local authorities and other entities in society such as parents and young people 

themselves. 
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BEYOND CONFIRMING VALIDITY: IMPLICATIONS OF THE CJEU RULE 

OF LAW CONDITIONALITY CASES ON THE SCOPE OF EU VALUES 

Alena Kozlová1 

Abstract 

In its two landmark rulings from mid-February 2022, the European Court of Justice put another nail 

in the coffin of Hungary and Poland’s attempts to undermine the EU rule of law toolbox thereby 

confirming the validity of the ‘EU Conditionality Regulation’. The cases are instrumental not only 

in that they provide the organisation with another mechanism to curtail rule of law backsliding, 

but in that they reshape the normative understanding of EU values. After having briefly analysed 

the legal arguments brought forward by Hungary and Poland, and their subsequent dismissal 

by the Court, this article aims to go beyond the ‘validity discussion’ by reflecting on the cutting-edge 

aspects of the Court’s reasoning and how they translate into stretching the scope of EU values. 

It concludes that, by laying the groundwork for such extension of scope and competence, the Court 

may have created further confusion when it comes to adjudicating the latter. 

Keywords 

EU Values, Rule of Law, Conditionality Regulation, Hungary, Poland 

I. Introduction 

On 16 February 2022, the European Court of Justice (CJEU) delivered its two long-awaited rulings 

in the so-called ‘EU Conditionality Cases’ (C-156/21 Hungary v Parliament and Council, 2022; 

C- 57/21 Poland v Parliament and Council, 2022) in response to Hungary and Poland’s attempts 

to invalidate the EU Regulation on a General Regime of Conditionality for the Protection of the Union 

Budget (Regulation 2020/2092, 2020) through an action for annulment. The latter action had come, 

without much surprise, virtually upon the Regulation’s entry into force2 and in the context of a heated 

bargaining over the EU’s Multi-Annual Financial Framework and COVID-19 emergency relief 

package (Progin-Theuerkauf & Berger, 2022), which gave Poland and Hungary the upper hand 

in the negotiations (Apelblat, 2020; Baraggia & Bonelli, 2022). While the cases were pending before 

the CJEU, the Regulation had to be suspended, and was thus unable to fulfil its original 

purpose – to protect the EU’s financial interests by suspending funding of Member States where 

it threatens to impair the ‘sound financial management of the EU budget’ (Regulation 2020/2092, 

2020, para. 7).  

Much has been said and done about the ongoing rule of law crisis in Hungary and Poland,3 two EU 

Member States which have ‘gone rogue’ in their assessment of the rights and obligations bestowed 

upon them through their membership in the organisation (Bárd, 2020; Closa & Kochenov, 2016; Pech 

et al., 2021; Pech & Scheppele, 2017). The mechanisms on which the European 

Commission – and other EU institutions for that matter – had relied on to curtail their course of action 

had been, however, peer-review based for the most part (Koncewicz, 2021; Pech & Kochenov, 2019; 

Renáta, 2019). Having engaged in various forms of dialogue to little avail (Halmai, 2018; Pech et al., 

2021), and after a rather challenging legislative process (Eder, 2017), the EU has thus been prompted 

to ‘hit where it hurts’ by adopting an economic-based ‘Conditionality Regulation’ (Baraggia  
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2 Please note that the Regulation has come into force on 16 December 2020 while both actions for annulment had been 

brought on 11 March 2021, thus within a relatively short timeframe. 
3 This is not to assert that Hungary and Poland are the only European Union Member States who are suffering from 

deficiencies in the area of rule of law but given the point of focus of the article which concerns the ‘EU Conditionality 

Cases’ brought specifically by these two States, its scope will be limited accordingly.  
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& Bonelli, 2022; Łacny, 2021). The logic behind this kind of mechanism is that the respect for rule 

of law must be observed throughout all EU policies, including those of a financial nature, otherwise 

the common resources may not be used meaningfully and/or may in fact end up undermining 

the Union’s other activities (Łacny, 2021). Namely, the EU financial interests are threatened 

in instances where the Member State in question can no longer ensure that all its public powers act 

within the constraints set out by law, in line with the principle of legality, legal certainty, effective 

judicial protection and separation of powers, or where it cannot guarantee that its judiciary remains 

independent and impartial (Regulation 2020/2092, 2020, paras 3, 8).  

Under such circumstances, the Regulation provides a legal basis for the EU institutions to, as a matter 

of protection of the common budget and following strict conditions and procedural guarantees 

(Regulation 2020/2092, 2020, para 17), suspend in one way or another the payments to the Member 

State concerned. Possibly entailing significant economic ramifications for Hungary and Poland, large 

per-capita recipients of EU funds notoriously known for their decreasing rule of law record (Baraggia 

& Bonelli, 2022), the action for annulment was followed closely. In particular, many hoped 

that the Court’s judgments would rule out any ill-intended legal arguments that could be invoked 

to cripple the Regulation’s use. In its two separate rulings, the CJEU did exactly that. Not only did 

it confirm the validity of the Regulation, hence listing it among the tools which the EU institutions 

may be encouraged to use given the chance (European Parliament Press Release, 2022), but arguably 

went a long way in shaping the very content and scope of the previously static EU values (Coghlan, 

2022). This bold move towards increased accountability has, in many respects, changed 

our normative understanding of EU law and the CJEU’s competence, yet only a few authors have 

reflected on the scale of its possible implications (Coghlan, 2022; Groussot et al., 2022). 

By means of this short article, an attempt will be made to contribute to the rule of law and values 

discussion which remains unequivocally up-to-date in the EU, and especially how it could be 

informed by the reasoning adopted by the CJEU in the ‘EU Conditionality Cases’. After having 

briefly examined the legal arguments brought forward by Hungary and Poland, as well as their 

subsequent dismissal by the Court in Chapter II, this contribution will then go beyond the ‘validity 

discussion’ by reflecting on the cutting-edge aspects of the Court’s reasoning and how they, in theory, 

translate into stretching the constitutional meaning of Article 2 of the Treaty on the European Union 

(TEU). Chapter IV will then offer some concluding observations, outlining how this ‘good news’ 

could be turned into ‘bad news’ instead, and how this may impact EU values adjudication. 

II. Confirming Validity: The CJEU’s Dismissal of the Hungarian and Polish Arguments 

In its rulings, the CJEU followed the line of reasoning of Advocate General Manuel Campos Sánchez-

Bordona, who delivered an Opinion in the cases in early December 2021 (CJEU Press Release, 2021). 

Through its first plea, Hungary and Poland questioned the legal basis of the ‘Conditionality 

Regulation’, namely that the relevant provisions of the Treaty on the Functioning of the European 

Union (TFEU) stipulating financial rules relating to budget, as well as specifying checks 

on responsibility of financial actors (Articles 322(1)(a) and (b) and 322(2)), do not provide the EU 

with sufficient legal grounds to set up a general regime of conditionality with respect to rule of law 

because the provisions of the impugned Regulation cannot be regarded as “financial rules” 

within the meaning of the TFEU (C-156/21 Hungary v Parliament and Council, 2022, paras 67–89). 

In particular, Hungary submitted that the TFEU does not authorise the EU to determine what 

constitutes a breach of rule of law nor does it define it, therefore in consequence the TFEU cannot 

provide legal basis for establishing such breach or prescribing its legal consequences (para 74).  

It is true that neither the TEU nor the TFEU explicitly delineate the exact scope and meaning of EU 

values. However, in response to Hungary’s submission, the CJEU emphasised the constitutional value 

of Article 2 values as one identifying the ‘very identity’ of the EU as a ‘common legal order’, 

which in turn warrants that the EU possesses appropriate means to defend these values (para 127). 

Moreover, the existence of a direct link between the EU budget and the principle of solidarity, 
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the implementation of which conforms to the principle of mutual trust “between the Member States 

in the responsible use of the common resources included in that budget” (para 129) further supports 

this legal doctrine. According to the Court, those situations in Member States which touch upon rule 

of law guarantees are thus relevant for the management of the EU budget and clearly fall  

within the scope of EU law not only by way of EU values but also from a financial standpoint. Hence, 

rule of law can form the basis for horizontal (financial) conditionality (paras 145–146).  

Second, both Hungary and Poland submitted that Article 7 TEU – a provision which is supposed 

to determine the risk of, or the existence of a ‘serious breach’ of the values stipulated in Article 2 

TEU – already puts forward a parallel procedure to prevent and sanction the breaches of EU values, 

including rule of law. As a result, the Regulation infringes Article 7 in that it duplicates the purpose 

of the original procedure as well as the substantive procedural steps pertaining to it (C-156/21 

Hungary v Parliament and Council, 2022, paras 81, 85–86). Moreover, as the Regulation stands, 

Hungary and Poland claim that the jurisdictional competence of the Court extends beyond matters 

that would otherwise fall outside of its scope. This is because the Court has jurisdiction to review 

decisions of the Council taken on the basis of the Regulation, i.e., power to determine whether 

an action or actions of the Member State amount to a breach of the principle of rule of law (para 83). 

Such extension of power of the Council, Commission and the Court allegedly runs against 

the provisions of the Treaties and circumvents the limitations laid down in Article 269 TFEU, 

let alone circumvents the Article 7 TEU itself as the sole provision establishing the “power 

to examine, determine the existence of and, where appropriate, impose penalties for breaches 

of the principles of the rule of law” (para 84). The limit imposed on the CJEU’s jurisdiction in relation 

to Article 7 proceedings via Article 269 TFEU clearly attests that, as does the limit on division 

and conferral of powers as it stems from Articles 4(1) and 5(2) TEU. In an analogous vein, Hungary 

submitted that even in the event that the examination carried out under the Regulation is linked 

to the ‘sound management of the EU budget’, that does not necessarily bring the domestic situations 

assessed thereby under the scope of EU law solely by virtue of that relationship. 

Because the establishing of relationship only comes in the second phase of the procedure, 

the existence of a breach is in fact examined at a stage where such relationship had not yet existed, 

and thus allows for a determination of breach in situations which are clearly outside the scope of EU 

law (para 92).  

However, this line of reasoning was rejected by the Court. While Article 7 TEU grants EU institutions 

with a power to examine areas which may otherwise fall outside of its jurisdiction, and this legislative 

power cannot be transferred (C-156/21 Hungary v Parliament and Council, 2022, para 155), 

there are other Treaty provisions which in fact have the same legal effect (para 160). Therefore, rule 

of law can be, too, protected under other procedures than Article 7 (para 163). This is not to say that 

the EU legislature can introduce parallel procedures to the latter in terms of the subject matter, 

objective and measures concerned (para 167). However, the purpose of each instrument must 

be distinguished (paras 175–179). While Article 7 is meant to prevent and/or sanction serious 

breaches of all EU values, not limiting itself to rule of law, the Regulation only applies to breaches 

of rule of law relating to the implementation of the EU budget (para 164). In fact, the CJEU held that 

there must be ‘reasonable grounds’ for establishing a link between a breach of rule of law  

and its budgetary implications (paras 173–174), which rules out arbitrary use of the instrument.  

In any case, the subject matter of each of the instrument differs, and so does the institutional power 

of initiative (paras 169–175). 

Hungary and Poland further claimed that due to differences in the political and constitutional 

traditions of the Member States and their distinct national identity, which include different legal 

systems, the principle of rule of law and its constituent elements cannot be interpreted uniformly  

(C-157/21 Poland v Parliament and Council, 2022, para 68). Since the meaning of rule of law was 

not explicitly defined in the Treaties in the first place, and was instead confined through the means 

of ‘aims’ they pursue, it follows that the particular manner in which Member States seek to achieve 
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it cannot be specified. Instead, Member States can be only expected to ensure ‘their essence’. 

This holds true even though some international organisations may have attempted to draw up certain 

criteria for assessing the meaning of rule of law (para 68).  

In response, the Court highlighted the need for a ‘real link’ between the rule of law violation and its 

budgetary implications (C-156/21 Hungary v Parliament and Council, 2022, para 244). It stated, 

in particular, that the Regulation requires a situation or conduct to be ‘attributable to a public 

authority’ and be of relevance either to the sound financial management of the EU budget 

or the Union’s financial interests in that it affects or seriously risks affecting the latter, 

in a ‘sufficiently direct way’ (para 253). In fact, there must be a ‘sufficiently direct link’ with high 

possibility of occurring. In the Court’s words, this must be a ‘genuine link’ between the breach of rule 

of law and the serious risk of impairing the EU financial interests or the sound management  

of its budget, while an emphasis is put on the relevant procedural requirements that the Commission 

must adhere to (paras 267, 280–288). Similarly, the measures taken on the basis of the Regulation 

must be strictly proportionate to the budgetary implications of the breach, bearing in mind the limit 

of strict necessity as regards the objective of protecting the EU budget (paras 271–275). 

A separate argument raised by Poland relates to an alleged breach of the principle of equality 

of Member States before the Treaties and non-respect for their national identities as laid down 

in Article 4(2) TEU. Namely, the qualified majority voting (QMV) system, which lies at the heart 

of the penalty mechanism to which the Regulation gives rise, implies the participation of the Member 

State concerned and thus directly discriminates against small and medium-sized States (C-157/21 

Poland v Parliament and Council, 2022, paras 276–277). That is because “the larger Member States, 

representing a greater percentage of the population of the European Union, are thus favoured in votes 

involving the adoption of measures for the protection of the Union budget, particularly of those which 

concern them directly, compared to small and medium-sized Member States, representing a lower 

proportion of the population” (para 277). According to Poland, while QMV represents the standard 

voting procedure when it comes to the adoption of normative acts, it cannot be equalled 

with a procedure of punitive nature such as that designed by the Regulation, especially 

since the effects of the latter are intended to impact a single Member State (para 277).  

The Court disputed this reasoning whilst repeating the strict procedural requirements on the part 

of both the Commission and Council. Namely, pursuant to the Regulation, both institutions have 

to follow an ‘evidenced-based approach’ and duly respect the principles of objectivity, non-

discrimination and equal treatment of Member States before the Treaties (C-157/21 Poland 

v Parliament and Council, 2022, para 286). The assessment of the particular situation in the Member 

State concerned must “be objective, impartial and fair, compliance with all of those obligations being 

subject to full judicial review by the Court” (para 286). Additionally, since the Council’s QVM voting 

has its legal basis in Article 16(3) TEU, it cannot constitute a violation of Article 4(2) TEU 

as per the Court’s assessment (paras 307–308).  

The legal value of the two judgments lies, prima facie, in dismissing all of the arguments of Hungary 

and Poland, respectively, and thereby confirming the legality of the Regulation. Indeed, this may hold 

true for many lawyers as the Regulation can now be used in practice, if deemed necessary (European 

Parliament Press Release, 2022). This may in turn have practical implications for the manner 

in which Member States frame and go about their rule of law agenda – be it judicial reforms, 

the adoption of new legislative acts or other activities which may raise rule of law considerations. 

It cannot be disputed that, in that sense, the rulings mark another victory in the EU’s long ‘rule of law 

backsliding saga’ (Wouters & Ovádek, 2021). According to some scholars, in fact, the ‘EU 

Conditionality Cases’ not only confirm the possibility of introducing other parallel instruments 

to Article 7 TEU without undermining the latter, but also open the pathway for further conditionality 

instruments with horizontal effect, which may become increasingly relevant in the EU’s future 

endeavours (Progin-Theuerkauf & Berger, 2022). The rise of conditionality in the EU law 

and policy- aking has, however, already became quite pervasive (Baraggia & Bonelli, 2022), and it is 
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especially in light of this conditionality that similar mechanisms should have a sound justification. 

The CJEU rulings have laid down a thorough legal reasoning in support of such conditionality. 

In spite of this assumed victory, some scholars may be tempted to engage in a more substantive 

discussion on what the particular limits set out in the Court’s reasoning, namely the need of a ‘genuine 

link’ between the breach of rule of law and the serious risk of impairing the EU financial interests 

or the sound management of its budget, may mean in practice. Would it significantly limit the scope 

of application of the regulation, and are the prospects of its use even meaningful in reality? (Progin-

Theuerkauf & Berger, 2022). In other words, will it become another mechanism of primarily symbolic 

value? In particular, observers argue that even before the CJEU judgments were delivered, 

the wording of the Regulation was toned down by Hungarian and Polish diplomatic efforts, making 

the text only a compromise of its previous draft in the face of a threatening veto (Baraggia & Bonelli, 

2022). Other conceptually-oriented researchers may inquire into whether financial incentives can 

restore compliance with the rule of law in the first place, and whether a financial conditionality is 

desirable as a mechanism to fight rule of law backsliding, if that is what is essentially at the core 

of this Regulation (Halmai, 2018; Łacny, 2021). 

However, this contribution aims to go beyond these discussions in emphasising other aspects 

of the rulings which, albeit lacking the spotlight, may have tremendous impact on the normative 

understanding of Article 2 TEU, and thus bring in questions of constitutional importance. 

III. …And beyond?: Stretching the Constitutional Meaning of Article 2  

to Better Facilitate Adjudication, or to Create More Confusion?      

From an EU constitutional standpoint, the most striking aspect of the rulings is not the fact that 

the CJEU dismissed all the arguments brought by Hungary and Poland, nor that it may have clarified 

the reasoning behind, and the legal justification of, a mechanism for horizontal accountability 

(Progin-Theuerkauf & Berger, 2022; Baraggia & Bonelli, 2022; Wahl, 2022). Rather it is that they 

designate all the twelve ‘notions’ laid out in Article 2 TEU as equivalent (Coghlan, 2022). The term 

‘notions’ is used expressly here since the EU law labels these terms as both “values” and “principles” 

in the TEU provisions and the Court’s previous case-law, which naturally creates some level 

of ambiguity as to their legal standing and structural relationships vis-à-vis themselves and other 

provisions. Even those who are not extensively familiar with the academic discussions on the scope 

of Article 2 TEU and its legal enforceability (Klamert & Kochenov, 2019, p. 2;von Bogdandy  

& Spieker, 2019), mostly depart from the basic assumption that there is a distinction between ‘values’ 

and ‘other concepts’ in the wording of Article 2 (Amato et al., 2007).  

Namely, the first six terms which appear in the text of Article 2 (‘respect for human dignity; freedom; 

democracy; equality; the rule of law; and respect for human rights’) are explicitly referred 

to as “values” (“The Union is founded on the values…” [emphasis added] (European Union, 2007 

Article 2)). On the other hand, the following six terms seem to only supplement the former, 

intentionally missing the same kind of designation (“…in a society in which pluralism, non-

discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail” (European 

Union, 2007 Article 2)). Indeed, it can be noted that the word “values” does not appear in respect 

to the other six terms as opposed to another reference to “values” at the beginning of the sentence 

referring to the first six terms (“These values are common…” [emphasis added] (European Union, 

2007 Article 2)). This seemingly linguistic difference, or distinction, is by no mean inconsequential. 

In fact, it is of great importance for the EU acquis and comes with important legal implications 

(Coghlan, 2022). In particular, it brings questions relating to the use of Article 7 TEU – the already 

mentioned sanctioning mechanism which can be only activated when there is a serious risk, 

or a breach of, EU “values” (European Union, 2007 Article 7).  

Notably, in contradiction with this underlying assumption distinguishing between ‘values’ and ‘other 

concepts’ in the text of the TEU, and also in contradiction with its own previous jurisprudence (see 

e.g. C-848/19 P Germany v Poland, 2021, para. 39), in the cases at hand, the CJEU asserts that  
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“Articles 6, 10 to 13, 15, 16, 20, 21 and 23 of the Charter define the scope of the values 

of human dignity, freedom, equality, respect for human rights, non-discrimination and 

equality between women and men, contained in Article 2 TEU.” [emphasis added] (C-156/21 

Hungary v Parliament and Council, 2022, para. 157; C-157/21 Poland v Parliament 

and Council, 2022, para. 193). 

Interestingly, ‘non-discrimination’ and ‘equality between women and men’, which arguably appear 

among the ‘other six’ terms, are listed here along with the values of ‘human dignity’, ‘freedom’, 

‘equality’ and ‘respect of human rights’ from the ‘first six’. This inclusion of two terms previously 

understood as part of the other group virtually erases the line between ‘values’ on one hand, 

and ‘other concepts’ on the other (Amato et al., 2007). It depicts all twelve terms as of equal 

value – equal in terms of hierarchy and legal enforceability, laying the groundwork for the CJEU 

to adjudicate on all Article 2 notions in their capacity as ‘values’ and for all of them to be potentially 

considered on the basis of Article 7 TEU (Coghlan, 2022). Albeit this may seem like a clarification 

of technical nature, it accounts for an important expansion of both the scope of the EU values 

and the CJEU’s own competence (Coghlan, 2022). This puts the institutional balance into question, 

undermining the Commission’s role as the ‘guardian of the Treaties’ (Alemanno & Chamon, 2020), 

as the new status quo paves the way for an increased role of the Council and the CJEU in matters 

which traditionally concern the Commission’s sphere of initiative.  

It is also worth mentioning here that the concept of ‘EU values’ has been commonly considered 

somewhat less law in comparison to other, more straightforwardly legally enforceable provisions 

of the EU acquis (Kochenov, 2017; Kozlová, 2021; Scheppele et al., 2021). This contribution argues 

along the lines of it being so wrongly since this belief stands in stark contrast with the purpose 

of the EU founding Treaties and the social reality which attests to the constitutional importance of EU 

values as undergirding the very functioning of the Union (Scheppele et al., 2021; C-156/21 Hungary 

v Parliament and Council, 2022, para 127). At the same time, what can be seen as a failure of Article 

7 TEU (Kochenov, 2021) clearly indicates that this development will not lead to a radical change 

following which the EU institutions would initiate Article 7 proceedings – or at least its first 

institutionally viable part – on a regular basis. It is thus not submitted that substantial changes 

as regards Article 7 are to be expected. In any case, the prospect of the CJEU adjudicating all twelve 

Article 2 notions on an equal footing, and for Article 7 to be able to respond not only to the first six, 

but all twelve notions, remains important for the discussion on enforcement of EU values. The bottom 

line seems to be simple – does this really mean that all Article 2 notions are equally-binding 

and equally legally enforceable values within the meaning of EU law? Should all the relevant actors, 

legal and political, depart from this assumption in their future considerations?  

On a different note, as has been pointed out in the Court’s previous case-law, including in the present 

rulings (C-157/21 Poland v Parliament and Council, 2022, para 68), and as is widely known among 

scholars, the TEU does not provide an explicit definition of either of the terms contained in Article 

2. This fact remains undisputed. While some of the Article 2 terms may have a more universally 

accepted definition – for example, ‘equality between women and men’ may be understood in a more 

narrow and straightforward manner than ‘human dignity’ or ‘rule of law’, which imply a higher level 

of ambiguity, the Treaty drafters in any case remained silent as to what establishes these particular 

terms. Whatever the particular reasons for it, be it the differences in the constitutional traditions 

and fears of undermining legal certainty (Miettinen & Kettunen, 2015), or a somewhat naïve belief 

that there already is a common understanding of what the EU values represent (Kochenov, 2021), 

the absence of definition had created room for interpretation. On one hand, this led to a difficult legal 

position with a lot of uncertainty. On the other, it also established the possibility to frame different 

social phenomena within the scope of the terms, i.e., ruled out over narrowing of their scope.  

The ‘EU Conditionality Cases’ broke with this long-standing tradition in an unprecedented move 

to define six (and clarify the meaning of one) of the Article 2 notions. This has resulted in both 

narrowing and expanding their scope, paradoxically creating further confusion. If we were to look 
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at the previously mentioned verbatim citation again, it is put forward that “Articles 6, 10 to 13, 15, 

16, 20, 21 and 23 of the Charter define the scope of the values of human dignity, freedom, equality, 

respect for human rights, non-discrimination and equality between women and men” [emphasis 

added] (C-156/21 Hungary v Parliament and Council, 2022, para. 157; C-157/21 Poland 

v Parliament and Council, 2022, para. 193). In other words, a cluster of Charter rights are used here 

to provide the definitions of six previously (and most likely purposefully so) vague, non-exhaustive 

terms. The Court does so somewhat in passing, content with defining six values in one paragraph 

(Coghlan, 2022). In para 158, it goes on by stating that  

“Articles 8 and 10, Article 19(1), Article 153(1)(i) and Article 157(1) TFEU define the scope 

of the values of equality, non-discrimination and equality between women and men and allow 

the EU legislature to adopt secondary legislation intended to implement those values”  

(C-156/21 Hungary v Parliament and Council, 2022). 

Importantly, this attempted definition of the six terms seems to be in contrast with the Court’s 

approach to the concept of ‘rule of law’, for which much more complex and lengthier references 

to Article 19 TEU, Article 47 to 50 of the Charter and other standards including the work 

of the Council of Europe’s Venice Commission (C-156/21 Hungary v Parliament and Council, 2022, 

para. 160, C-157/21 Poland v Parliament and Council, 2022, paras 196, 229) were required. 

This may, of course, signify that the definitions provided in the Court’s reasoning were not meant  

to be exhaustive. After all, this is an assumption that would be supported by the language version 

discrepancies, namely the fact that other language versions tend to rather use the word ‘clarify’, 

‘indicate’ as opposed to the stricter English ‘define’ (Coghlan, 2022). Notwithstanding, 

even if the definitions were supposed to only provide authoritative guidance for the Member States, 

EU institutions and other actors, the confusion created by the different language versions, 

one which could have been duly anticipated, only adds fuel to the rule of law discussion. Arguably, 

instead of clarifying and simplifying the meaning and scope of the Article 2 terms and thereby better 

facilitating the adjudication of EU values, the Court may have created unintended consequences 

which may negatively reflect on the latter. In any case, it remains unclear what the Court’s incentive 

to make such a bold step was, and it comes as rather surprising that it even attempted to provide 

definitions to these politically charged concepts. 

Another dimension of the ‘EU Conditionality Cases’, which will not be discussed in detail 

in this contribution, but which may be of even more significant constitutional importance, 

is the question of whether and under what circumstances can all the twelve notions listed under 

Article 2 TEU acquire the normative status of legal norms whilst becoming so-called ‘founding’ 

principles with corresponding legal enforceability (Groussot et al., 2022). After all, the Court made 

it clear that the concept of rule of law retains operational functionality as a ‘founding’ principle 

which has more than a prominent role in the EU’s legal order. What is more, however, it is suggested 

from the Court’s reasoning that the principle of solidarity – which has been particularly underlined 

in the rulings – has, too, become one. This creates further uncertainty as regards the adjudication 

of EU values in that it truly opens the door to further discussions on the possibility of the twelve 

notions to acquire such ‘founding principle’ status within the EU constitutional framework (Groussot 

et al., 2022).   

IV. Conclusion 

The very idea of a horizontal conditionality mechanism sets the EU on a certain constitutional path, 

which may prove sometimes fortuitous and other times ruinous (Baraggia & Bonelli, 2022). 

In a practical sense, the legal value of the two CJEU rulings lies in their dismissal of the arguments 

brought by Hungary and Poland, respectively, and thereby the confirmation of legality of the ‘EU 

Conditionality Regulation’. Since the Guidelines aimed to clarify the functioning of the Regulation 

have been already published on the Commission’s website (Rule of Law Conditionality Regulation, 

2021), the Regulation can be invoked from now on. In spite of what Hungary or Poland may claim 
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(Progin-Theuerkauf & Berger, 2022), this will likely have practical implications on the manner 

in which Member States frame and go about their rule of law agenda. It should be thus asserted 

that the rulings put another nail in the coffin of Hungary and Poland’s attempts to undermine the EU 

rule of law toolbox, as well as strengthening the credibility of the EU’s activities. Not only does 

the Court confirm the possibility of introducing other parallel instruments to Article 7 TEU, but it also 

lays the groundwork for further conditionality instruments with horizontal effect which – albeit they 

bring their own political, legal and ethical questions – may become increasingly relevant in the future 

(Halmai, 2018; Progin-Theuerkauf & Berger, 2022). 

However, at the same time, the judgements seem to have gone further than simply confirming 

the validity of the Regulation. In fact, they seem to have opened a much deeper discussion 

of constitutional value. Namely, the expansion of scope of EU values to all twelve notions stipulated 

in Article 2 TEU along with the corresponding expansion of the CJEU’s competence in this context, 

is of essence. The further attempt at defining the content of the values, or to clarify the scope thereof, 

arguably both narrows and expands their scope. From a lawyer’s perspective, ruling out over-

expansive interpretation of the concepts by defining them may prove helpful when it comes to legal 

clarity of the terms, and may lead to a more uniform adjudication. It may, nevertheless, make it more 

difficult for certain social phenomena to be considered within the scope of the terms (Coghlan, 2022). 

Even though this move may have come as an attempt to better facilitate adjudication, and for the Court 

to respond more flexibly to deviations from the Union’s most basic values, the fact that the CJEU did 

so only in passing and in contrast with its previous jurisprudence, leads to a somewhat controversial 

and ambiguous state of legal terrain. Moreover, since different language versions use different 

terminology, it seems that the Court successfully created more confusion than legal certainty. 

In conclusion, the fact that there may have been expansion and restriction of scope of some particular 

notions, should be approached with caution and likely be interpreted as guidance for how the Court 

generally views the concepts rather than an exhaustive definition thereof. The judgments offer room 

for interesting reflections on the constitutional meaning of Article 2 values, as evidenced 

by the opening of discussion on the establishment of threshold for becoming a ‘founding’ principle 

of EU law (Groussot et al., 2022). 

In any case, this is only the beginning of, or rather the latest addition to, the rule of law backsliding 

crisis. The CJEU judgments do an important job of confirming the legality of an instrument which, 

despite its own challenges, has definitely a much more viable chance of bringing about a positive 

change in rule of law backsliding Member States than Article 7 TEU as a result of its lower decision-

making thresholds (Baraggia & Bonelli, 2022). It is essential to keep in mind that discussions 

surrounding rule of law – and constitutional backsliding more generally – remain strikingly important 

for Europe. Despite the volatile political and security context to which the European continent woke 

up on the 24th of February 2022 – one which has the ability to adversely impact the values 

conversation through diverting attention from it altogether – the EU should not lose sight 

of its importance (Bard & Kochenov, 2022). It is clear that the rulings provide a basis for stretching 

the constitutional meaning of Article 2. On the other hand, it remains to be seen in what ways it will 

influence the rule of law discussion and the CJEU’s adjudication of EU values. 
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PALLIATIVE SOCIAL WORK IN THE TIME OF COVID-19 

Marie Macková1, Gerard Farrell2 

Abstract 

The crisis associated with the covid-19 pandemic has affected practically the entire world. People 

learned to live, work, socialize and die anew in the light of threats. In a number of cases, the provision 

of social and health services has been limited, suspended or completely cancelled. Palliative care 

social workers have also had to face these pressures and find ways to provide effective support 

to dying clients and their families even during the pandemic. In 2021, a worldwide research focused 

on social work in palliative care took place. An online questionnaire was chosen. This contribution 

presents partial results obtained among respondents in the Czech Republic. 

Keywords 

Palliative Care, Social Work, Covid-19 

I. Úvod 

Paliativní péče je interdisciplinární specializace, která poskytuje péči zaměřenou na pacienta a rodinu 

a ideálně je dostupná bez ohledu na věk, prostředí a diagnózy. Hospicová péče je také poskytována 

pacientům a rodinám různého věku napříč prostředím a diagnózám interdisciplinárním týmem, 

ale obecně je dostupná pacientům a jejich rodinám s očekávanou prognózou přežití do šesti měsíců 

nebo méně (Hui a kol., 2013). Alternativně je paliativní péče dostupná v kterémkoli období 

onemocnění bez ohledu na prognózu a často je poskytována současně s léčbou kurativní 

nebo léčebnými terapiemi. Lékaři se specializací na paliativní péči často spolupracují s primárními 

poskytovateli péče, aby společně identifikovali potřeby pacientů a jejich rodin, reagovali na jejich 

cíle a poskytovali péči v závislosti na tom, jak se nemoc vyvíjí. Paliativní sociální práce přináší etiku 

a hodnoty specifické pro danou profesi, spolu s rozmanitými dovednostmi, které začínají 

u psychosociálně-duchovního hodnocení, které reflektuje celého člověka v perspektivě prostředí. 

Tento přístup adekvátně koresponduje s cíli a zaměřením specializace paliativní péče. V souvislosti 

s faktem, jak se paliativní péče v posledních desetiletích vyvinula ve specializaci, vyvinuly se i oblasti 

péče, preferované postupy, školicí programy, certifikace a kompetence specifické pro jednotlivé 

obory. Smith a kol. (2014) upozorňují, že etablování paliativní péče bylo umožněno díky rostoucí 

důkazní základně, která dokumentovala přínos pro pacienty a rodiny, zvýšenou kvalitu péče 

a efektivitu nákladů. Vzhledem k tomu, že poptávka po paliativní péči roste napříč zeměmi, 

diagnózami a prostředím, existuje souběžná potřeba definovat odborné a primární dovednosti 

a vytvářet příležitosti pro praktické lékaře v oblasti zdravotní péče, aby si ověřili stávající dovednosti 

relevantní pro paliativní praxi a v případě potřeby se mohli naučit nebo dále integrovat paliativní 

principy a postupy (Clark, Graham, 2011). To je jedinečná příležitost i pro tisíce sociálních 

pracovníků, kteří praktikují napříč zdravotnickými zařízeními a mají příležitost a zároveň 

i odpovědnost zapojit se svými dovednostmi a zkušenostmi do komunikace s ostatními pracovníky 

v těch to zařízeních, advokacie, rodinných systémů, skupinové dynamiky a psychosociálních 

a kulturních aspektů s cílem zlepšit orientaci na pacienta a péči zaměřenou na rodinu napříč věkem, 

prostředím a nemocemi. Paliativní péči řadíme mezi základní lidská práva a z toho důvodu je nutný 

i mezinárodní dialog sociálních pracovníků zaměřený na problematiku vnucování západních hodnot 

a potřebu kritického a kreativního myšlení při poskytování služeb v zemích chudých na zdroje (Arias 

a kol., 2019). 
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Sociální pracovníci v paliativní péči se specializují na poskytování psychosociální podpory dospělým 

a dětem s život ohrožujícím onemocněním od diagnózy až do konce života a jejich rodinám. Používají 

zvláštní dovednosti a znalosti, aby pomohli lidem vyrovnat se se ztrátou a zármutkem, které mohou 

doplňovat dovednosti a znalosti jiných odborníků v oblasti zdravotní a sociální péče, kteří také těmto 

rodinám pomáhají. Pracují také v partnerství s uživateli služeb, pečovateli a dalšími odborníky 

nebo organizacemi na prosazování sociálních změn, sociální spravedlnosti, lidských práv, kolektivní 

odpovědnosti a respektu k rozmanitosti. Sociální pracovníci spolupracují s lidmi a komunitami, 

aby řešili životní výzvy, zlepšili pohodu a zajistili, že lidé dostanou potřebnou podporu. Sociální 

pracovníci v paliativní péči mohou pracovat v hospicích nebo nemocnicích, v komunitě 

nebo ve věznicích.  

V prosinci 2019 bylo ve Wuhanu v provincii Hubei v Číně hlášeno propuknutí zápalu plic neznámého 

původu. Případy pneumonie byly epidemiologicky spojeny s velkoobchodním trhem s mořskými 

plody Huanan (Zhou a kol, 2020). Genomová analýza nového respiračního viru ukázala, že se jedná 

o nový koronavirus související se SARS-CoV, a proto byl pojmenován jako koronavirus těžkého 

akutního respiračního syndromu 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 je betakoronavirus patřící 

do podrodu Sarbecovirus. Covid-19 je vysoce infekční onemocnění. Většina nakažených osob 

prodělá mírné až středně těžké respirační onemocnění a uzdraví se bez nutnosti speciální léčby. 

Nicméně, někteří mají průběh nemoci vážný a jejich zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči. Větší 

pravděpodobnost k výskytu vážnější formy onemocnění mají starší lidé a také osoby trpící různými 

zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, chronické respirační 

onemocnění nebo rakovina. Nakazit se onemocněním covid-19 s vážným průběhem i případnou 

následnou smrtí může kdokoliv (Wu F a kol., 2020). 

K šíření dochází v důsledku blízkého kontaktu s infikovanou osobou přenosem viru především 

přes sliznici úst, nosu nebo očí prostřednictvím respiračních kapének, aerosolů či kontaminovaných 

povrchů, ale i dalšími způsoby, jako jsou fekálně-orální přenos, transplacentární přenos, pohlavní 

přenos, přenos krví a jiné (Meyerowitz, 2020). 

Globální šíření SARS-CoV-2 a tisíce úmrtí způsobených koronavirovým onemocněním (covid-19) 

vedly Světovou zdravotnickou organizaci k vyhlášení pandemie dne 12. března 2020. Do dnešních 

dnů svět zaplatil za tuto pandemii vysokou daň, pokud jde o ztracené lidské životy, ekonomické 

dopady a zvýšenou chudobu.  

V České republice byly první případy tohoto onemocnění zaznamenány v neděli 1. března 2020. 

V důsledku šíření pandemie vydávala Vláda ČR průběžně různá opatření. Mezi prvními byl zákaz 

volného pohybu osob, omezení počtu účastníků hromadných akcí nebo úplný zákaz jejich pořádání, 

zákaz pobytu mimo bydliště bez ochrany dýchacích cest, omezení obchodu a služeb apod.  

Po velkou část trvání pandemie byly značně omezené především osobní kontakty. Ve zdravotnických 

i sociálních zařízeních byly dlouhou dobu zakázané veškeré návštěvy, později bylo možné své blízké 

navštívit pouze s negativním testem na covid-19 a za dodržování přísných hygienických opatření. 

Při poskytování péče v domácím prostředí byly kontakty také omezeny na minimum, řada služeb byla 

redukována nebo zcela pozastavena. 

Cílem tohoto příspěvku je prezentovat česká data získaná během celosvětového výzkumu 

zaměřeného na dopady covid-19 na výkon paliativní sociální práce. 

II. Metodika 

Výzkum byl proveden členy týmu pracovní skupiny Evropské asociace paliativní péče a World 

Hospice Palliative Care Social Work Network. Online dotazník navrhli členové z celé Evropy, USA, 

Asie a Austrálie. Dotazník byl určen sociálním pracovníkům působícím v hospicích, nemocnicích, 

v komunitě nebo ve věznicích, a to jak u dospělé populace, tak u dětí. Dotazník byl přeložen 

z anglického jazyka do českého jazyka, slovenského jazyka, německého jazyka, maďarského jazyka, 

italského jazyka, slovenského jazyka, portugalského jazyka a španělského jazyka. Členové Evropské 
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asociace paliativní péče a World Hospice Palliative Care Network dotazník dále distribuovali 

za pomoci národních organizací sdružujících sociální pracovníky v paliativní péči. Sběr dat proběhl 

v říjnu a listopadu 2021, během sběru dat bylo zasláno několik připomínkových emailů. Sběr dat byla 

anonymní, podmínkou byl výkon sociální práce v paliativní péči, souhlas s výzkumem a přístup 

k online dotazníku. Získáno bylo celkem 362 odpovědí sociálních pracovníků v paliativní péči  

z 21 různých zemí. Výsledky ukázaly, že během covid-19 většina sociálních pracovníků z daného 

vzorku pracovala ve službách domácí paliativní péče pro dospělé (41,16 %), týmech podpory 

paliativní péče v nemocnici pro dospělé (27,65 %) a v lůžkovém hospici pro dospělé (23,15 %).  

Na otázku, zda se během covid-19 změnil počet doporučení na jejich službu sociální péče oproti 

předchozímu období, celkem 41,82 % sociálních pracovníků uvedlo nárůst počtu doporučení. Většina 

také uvedla, že se změnila intenzita jejich práce (67,20 %) a pociťovali zvýšený tlak kvůli povaze 

omezení covid-19 (65,27 %). Mnozí také uvedli, že museli používat digitální technologie pro online 

schůzky nebo schůzky (54,34 %), pracovali z domova (45,34 %), pociťovali zvýšený tlak kvůli 

dalším pracovním povinnostem (45,66 %) a museli usnadňovat online komunikaci mezi pacienty 

a jejich rodinami (40,84 %). Pro velkou část sociálních pracovníků v daném vzorku covid-19 

také znamenal, že již nemohli poskytovat celou škálu služeb sociální péče (46,08 %), museli změnit 

své stávající služby sociální péče (45,73 %) a potřebovali zavést nové služby sociální práce (34,81 %). 

Bylo zjištěno, že odpovědi jsou srovnatelné napříč evropskými i mimoevropskými zeměmi.  

III. Výsledky 

Následující výsledky byly zpracovány pouze z dat získaných v České republice. V rámci České 

republiky odpovídalo celkem 29 respondentů, převážně ženy, s věkovým průměrem 41,52 let, 

nejčastěji s bakalářským typem vzdělání, s plným pracovním úvazkem a průměrnou délkou praxe 

v paliativní péči 9,45 let.  

Tabulka 1 zahrnuje detailní demografické údaje. 
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Tabulka 1 základní demografické údaje 

Věk   

 min /max/ medián                     26 / 61 / 42                 

 průměr (SD 41,52 (10,43) 

 nechci odpovídat n (%) 6 (20,69) 

Pohlaví n (%)   

 muž 2 (6,90)  

 Žena 23 (79,31) 

 jiné 0 (0,00) 

 nechci odpovídat 4 (13,79) 

Vzdělání n (%)   

 vyšší odborné 4 (13,79) 

 bakalářské 9 (31,03) 

 magisterské 8 (27,59) 

 doktorské 1 (3,45) 

 jiné 4 (13,79) 

 nechci odpovídat   3 (10,34) 

Zaměstnanecký status n (%)   

 plný úvazek 23 (79,31) 

 částečný úvazek                         2 (6,90) 

 OSVČ 0 (0,00) 

 důchodce 1 (3,45) 

 nechci odpovídat 3 (10,34) 

Délka praxe v paliativní péči n (%)   

 min /max/ medián                       1/ 39/ 6             

 průměr (SD)                             9,45 (8,90)          

Zdroj: vlastní 

Zjišťováno také bylo místo výkonu práce. Z celkového počtu respondentů (n=29) uvedlo 5 (17,24 %), 

že pracují v hospici, 3 (10,34 %) na oddělení paliativní péče, 1 (3,45 %) v ambulantní hospicové 

službě, 4 (13,79 %) v domácí péči, 5 (17,24 %) v domovech pro seniory, 8 (27,59 %) v léčebnách 

dlouhodobě nemocných), 3 (10,34 %) v nemocničním paliativním týmu, 2 (6,90 %) v nemocniční 

ambulantní službě a 3 (10,34 %) uvedlo, že pracuje v jiných zařízeních. 

Dále byli respondenti dotazováni, kolika klientům v průměru za měsíc poskytovaly služby  

před pandemií covid-19. Odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 2. 

 Tabulka 2 Počet klientů za měsíc před pandemií covid-19 

Počet klientů n (%) 

      0–10                                           20 (68,97) 

    11–20                                           5 (17,24) 

    21–30                                           4 (13,79) 

      více                                            0 (0,00) 

Zdroj: vlastní 

A pro srovnání bylo zjišťováno, o kolik se změnil počet klientů za měsíc během pandemie covid-19. 

Tyto údaje uvádí tabulka 3. 
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Tabulka 3 Počet klientů měsíčně během pandemie covid-19 ve srovnání s obdobím před covid-19 

Počet klientů n (%) 

    nižší                                      4 (13,79) 

    zhruba stejně                      17 (58,62) 

    trochu více                            5 (17,24) 

    mnohem více                        3 (10,34) 

Zdroj: vlastní 

Na otázku „Jakou pomoc jste nabízeli pozůstalým po úmrtí pacienta před pandemií covid-19?“ uvedli 

respondenti následující možnosti:  

Okamžitá podpora po úmrtí     18 (62, 07 %) 

Poskytnutí informací pozůstalým    17 (58, 62 %)  

Podpůrná skupina pro dospělé    5 (17,42 %) 

Podpůrná skupina pro děti     1 (3,45 %) 

Domácí návštěvy      3 (10,34 %) 

Vzpomínková akce      11 (37,93 %) 

Neplánované návštěvy doma     16 (55,17 %) 

Online podpora      0 (0,00 %) 

Doporučení ke specialistovi na truchlení   12 (41,38 %) 

Supervize nebo podpora personálu    6 (20,69 %) 

Edukace nebo vzdělávání personálu    5 (17,24 %). 

Procenta jsou počítána vždy k počtu respondentů, protože bylo možné zvolit více odpovědí. 

Na otázku „Jak covid-19 ovlivnil výkon sociální práce, kterou nabízíte?“ odpovídali respondenti 

následovně. 9 respondentů (31,03 %) uvedlo, že nejsou schopni nadále nabízet všechny služby 

jako před pandemií covid-19. 1 respondent (3,45 %) uvedl, že změnili nabídku poskytovaných 

sociálních služeb a 19 respondentů (65,52 %) nezvolilo žádnou z nabízených možností. 

Konečně na otázku „Jak covid-19 ovlivnil vás nebo ostatní zaměstnance ve vaší organizaci?“ uvedli 

respondenti následující možnosti: 

Zaměstnanci sociální práce dostali dovolenou   11 (37,93 %) 

Zaměstnanci sociální práce pracovali z domova   0 (0,0 %) 

Zaměstnanci sociální práce byli propuštěni    6 (20,69 %) 

Sociální pracovníci přeřazeni na jinou pozici   16 (55,17 %) 

Změnila se intenzita prací      18 (62,07 %) 

Fundraisingové akce byly zrušeny nebo odloženy   0 (0,00 %.) 

Byly zavedeny nové fundraisingové akce/odvolání   0 (0,00 %) 

Vyšší absence zaměstnanců z důvodu nemoci   14 (48,28 %) 

Vyšší míra absence zaměstnanců z důvodu péče o závislé osoby 15 (51,72 %) 

Zvýšený tlak na personál z důvodu zvýšeného počtu klientů 11(37,93 %) 

Zvýšený tlak na zaměstnance kvůli dodatečným povinnostem 13 (44,83 %) 

Zvýšený tlak na zaměstnance kvůli povaze omezení covid-19 14 (48,28 %) 
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Nákup nového IT vybavení pro práci na dálku   0 (0,00 %) 

Použití IT pro online schůzky/schůzky    0 (0,00 %) 

Vzdělávání pacientů/pečovatelů pro online schůzky/schůzky 0 (0,00 %) 

Usnadnění online komunikace mezi pacienty a rodinami/přáteli 0 (0,00 %) 

Zvýšená potřeba dohledu nebo podpory personálu   3 (10,34 %) 

Pozitivní týmová dynamika/soudržnost    1 (3,45 %) 

Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem  0 (0,00 %) 

Lepší pochopení role sociální práce     0 (0,00 %) 

Zvýšený respekt k roli sociální práce    0 (0,00 %) 

Ostatní         0 (0,00 %) 

Otevřené položky byly podrobeny kvalitativní kontextové analýze. Výzkumník hraje v tomto procesu 

hlavní roli, protože interpretuje představy dotazovaných na základě svých vlastních představ. 

Výzkumník se tak stává sám výzkumným nástrojem. Denzin a Lincoln (1998) ukazují, že v průběhu 

výzkumného procesu výzkumník klade důraz na sociálně konstruovanou realitu, vzniká důvěrný 

vztah mezi výzkumníkem a studovaným tématem a šetření formují i situační omezení. Výzkumník 

hledá odpovědi na otázky, jak vzniká sociální realita a čím je dán její význam. 

V rámci kvalitativní kontextové analýzy bylo identifikováno 5 klíčových témat: 

1. nutnost vyvažovat práva a potřeby klientů a jejich rodin a osobní ochranu sociálních 

pracovníků při poskytování služeb; 

2. rozhodování, zda respektovat mezinárodní a národní opatření nebo se držet profesionálního 

uvážení v situacích, kdy se nařízení zdají být zmatečná, nedostatečná nebo zcela chybí; 

3. pracovat s klienty a jejich potřebami za situace, kdy řada intervencí a služeb není plně 

dostupná nebo vůbec dostupná; 

4. pracovat se svými emocemi, únavou při práci v nebezpečných a stresujících situacích; 

5. potřeba sebepéče a nutnost předefinovat některé pracovní postupy sociální práce 

do budoucnosti.           

IV. Závěr 

Vzhledem k celosvětovému rozsahu pandemie covid-19 již není překvapující, že mnohé lidi dovedla 

tato situace k nesnesitelné bolesti, strádání a smrti. Sociální práce je jako celek vybavena historicky 

hodnotami, které mohou významně pomoci za dané situace. Navzdory tomu došlo v řadě zemí 

k umlčení sociálních pracovníků a útlumu sociální práce jako takové. Sociální práce v paliativní péči 

bohužel není výjimkou.  

Zjištění získaná v rámci tohoto výzkumu popisují některé výzvy, s nimiž se sociální pracovníci 

v paliativní péči museli potýkat od začátku pandemie covid-19. Výsledky mohou pomoci porozumět 

některým pozitivním a negativním důsledkům dopadu pandemie covid-19 na sociální práci 

v paliativní péči, včetně otázek týkajících se politiky, rozvoje služeb a požadavků na pracovní sílu. 

Pandemie covid -19 způsobila nárůst počtu klientů v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče 

jednotky kvůli symptomům spojeným s tímto onemocněním. V důsledku toho vzrostl počet lidí 

ohrožených smrtí, kteří potřebují paliativní péči a péči na konci života. Vznikl velký tlak na potřebu 

paliativní péče, ale zároveň tlak na sociální pracovníky, protože nemohli být s umírajícími 

a jejich rodinami v přímém kontaktu. Do budoucnosti je potřeba nastavit nové standardy v sociální 

práci v paliativní péči a přehodnotit kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči. 
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Stejně tak je nutné zaměřit se i na nově vzniklé etické problémy v praxi a otázky diskriminace 

a sociální spravedlnosti. 

Pokud neznásobíme svoji odbornou činnost tváří v tvář současným výzvám v oblasti sociální práce 

v paliativní péči, může být sociální práci nadále přisuzována podřadná role a její relevance může být 

znevažována. Přitom sociální pracovníci mají jako odborníci jedinečnou pozici, jak se s důsledky 

fenoménu pandemie vypořádat.  
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CROATIA JOINS THE EURO AREA: WOULD THE CURRENT 

MEMBER STATES MEET THE CONVERGENCE CRITERIA? 

Jiří Malý1 

Abstract 

The paper focuses on the current risks of economic divergence between euro area Member States 

and their possible broader implications. The author analyses the fulfilment of the convergence criteria 

by Croatia, which will adopt the euro as its currency in 2023, and the ability of the current euro area 

Member States to meet the convergence criteria today. The author discusses the current negative 

shocks facing the euro area, which are amplifying economic divergence in the monetary union. 

He analyses the risks associated with the end of the European Central Bank’s extremely expansionary 

monetary policy, in particular the impact on the widening divergence between government bond 

yields of different euro area countries. Finally, the paper discusses possible solutions and responses 

that could reverse, or at least halt or dampen, the current trend of economic divergence in the euro 

area. However, all the solutions and measures offered run the risk of being politically unviable 

and of questionable effectiveness. Therefore, it cannot be ruled out that a radical solution in the form 

of the exit of some Member States from the euro area may be put forward in the future, 

even if this solution is currently strongly rejected. 

Keywords 

Euro, Euro Area, Monetary Union, Economic Union, Fiscal Federalism, Economic Divergence 

I. Introduction 

The euro area has existed for 23 years. In the almost quarter of a century since its creation, the euro 

area has gone through periods of smooth functioning as well as crises that have threatened 

its existence. So far, the euro area has always managed to overcome crises and problems, prolong 

its existence and even increase the number of its Member States. From the initial 11 Member States, 

it has gradually expanded to 19 countries, and in 2023 Croatia will become the twentieth Member 

State. 

In early June 2022, the European Commission and the European Central Bank issued Convergence 

Reports stating that Croatia had met all the convergence criteria that are a condition for the country 

to join the euro area (European Central Bank, 2022, pp. 43–50; European Commission, 2022a, 

pp. 15–19). Subsequently, the European Council meeting on 24 June 2022 approved Croatia’s entry 

into the euro area on 1 January 2023 (European Council, 2022, p. 6). The President of the European 

Council, Charles Michel, commented on this event in a glowing way, saying that “the euro 

is the monetary expression of our shared destiny and has been part of our European dream, and now, 

the dream comes true for Croatia” (AP News, 2022). 

However, the situation of the single European currency is not as positive as these events might 

suggest. Just a few days earlier, on 15 June 2022, an extraordinary meeting of the Governing Council 

of the European Central Bank was held to address the problems associated with the rising cost 

of servicing the public debt of the financially weak and heavily indebted countries of the southern 

wing of the euro area. Indeed, rising inflation in the euro area in 2022 makes it necessary to tighten 

the European Central Bank’s monetary policy, but this increases government bond yields 

in the southern euro area countries. The intention to tighten monetary policy was announced 

by the European Central Bank on 9 June 2022, and in the very next days the yields on government 
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bonds of Italy and other southern euro area countries rose rapidly. However, this worsens 

the financing options for the government debt of these countries and worsens the sustainability 

of their public finances (Patria.cz, 2022). 

The situation is thus becoming an unpleasant reminder of the debt crisis that hit five euro area 

countries – Greece, Portugal, Spain, Cyprus and Ireland – in 2010–2013, which was only extinguished 

thanks to the massive financial assistance to these countries from the European Stability Mechanism 

and also thanks to the extremely easy monetary policy of the European Central Bank, which helped 

to reduce the yields on government bonds of euro area countries to very low levels. 

However, this extremely easy monetary policy of the European Central Bank is coming to an end. 

In the following, we therefore analyze how smoothly or how difficult it was for Croatia to meet 

the convergence criteria and how the current euro area Member States would be able to meet 

the convergence criteria today. Would all euro area countries meet the conditions for adopting 

the euro today? Next, we will analyze how the processes of economic convergence and divergence 

between euro area countries are evolving and what implications they may have for the future existence 

or institutional framework of the euro area. 

II. Croatia Has Met the Convergence Criteria, but Some of Them Only Just 

On 1 June 2022, the European Commission and the European Central Bank issued Convergence 

Reports assessing the fulfilment of the convergence criteria by the EU Member States that are 

not members of the euro area. The only country in this group of countries that met all the convergence 

criteria and thus qualified to join the euro area on 1 January 2023 was Croatia (European Central 

Bank, 2022, pp. 43–50; European Commission, 2022a, pp. 15–19). 

Croatia’s fulfilment of the convergence criteria is summarized in Table 1. It shows the reference 

values of each criterion, i.e. their maximum permissible values, and the actual values achieved 

by Croatia. 

Table 1 Assessment of the fulfilment of the convergence criteria by Croatia 

 

Inflation 
rate 
(%) 

Long-term 
interest 

rate 
(%) 

Exchange rate Government budgetary position 

ERM II 
participation 

Deficit (-) / 
surplus (+) 
(% of GDP) 

General government gross debt 
(% of GDP) 

April 2022 April 2022 May 2022 2021 2021 
change from previous year 

2021 2020 2019 

Reference value 4.9 2.6 yes -3.0 60.0    

Croatia 4.7 0.8 yes -2.9 79.8 -7.5 16.2 -2.2 

Source: European Central Bank (2022); European Commission (2022a) 

The first convergence criterion is the average annual inflation rate, which was assessed over the period 

from May 2021 to April 2022. The reference value was 4.9%, Croatia achieved an average annual 

inflation rate of 4.7% and thus fulfilled the criterion. 

The second convergence criterion is the average long-term interest rate, also assessed over the period 

from May 2021 to April 2022. The reference value was 2.6%, Croatia had an average long-term 

interest rate of 0.8% and therefore fulfilled this criterion. 

The third convergence criterion is the stability of the exchange rate of a country aspiring to join 

the euro area. This assesses participation in ERM II for at least two years without severe tensions, 

in particular without devaluing the currency’s bilateral central rate against the euro, while respecting 

the permitted fluctuation margins for the currency’s exchange rate movements. The Croatian currency 

has met these conditions and Croatia has thus also fulfilled this criterion. 
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The last two criteria assess the sustainability of the public finances of a country wishing to join 

the euro area. In the case of Croatia, the results for 2021 were assessed. The annual general 

government deficit must not exceed 3% of GDP. The Croatian economy narrowly met this criterion, 

with a general government deficit of 2.9% of GDP in 2021. 

The country’s general government gross debt is also assessed. The reference value is 60% of GDP, 

but the criterion is also fulfilled if general government gross debt exceeds 60% of GDP but decreases 

in the period before euro area accession. Croatia had general government gross debt of 79.8% of GDP 

in 2021, but 87.3% of GDP a year earlier, and therefore was assessed as meeting the criterion 

even though the actual value exceeded the reference value. 

Croatia has therefore fulfilled all the convergence criteria and can adopt the euro as its currency  

on 1 January 2023. However, it should be stressed that Croatia only narrowly met two criteria – 

the inflation rate and the general government deficit – and only met the general government gross 

debt criterion thanks to the possibility of a looser interpretation. Only two criteria – the long-term 

interest rate and exchange rate stability – have been met by Croatia with a clean bill of health. 

It remains to be seen how a country this prepared will fare in the euro area. 

III. The Vast Majority of Euro Area Member States  

Would not Meet the Convergence Criteria Today 

In the context of the assessment of Croatia’s readiness to adopt the euro, an interesting question arises 

as to how countries that are already members of the euro area would fare in such an assessment today. 

Therefore, we will further analyze how the current euro area Member States would be able to meet 

the convergence criteria today. We will assess compliance with all the convergence criteria except 

for exchange rate stability, since euro area Member States do not, of course, have national currencies. 

The fulfilment of the convergence criteria by the current euro area Member States is summarized 

in Table 2. 

The first convergence criterion is the average annual inflation rate assessed over the period from May 

2021 to April 2022. The reference value was 4.9%. Of the 19 current euro area Member States, eleven 

countries would meet this criterion (Germany, Ireland, Greece, France, Italy, Cyprus, Malta, Austria, 

Portugal, Slovenia and Finland). By contrast, eight euro area Member States (Belgium, Estonia, 

Spain, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands and Slovakia) would not meet 

the convergence criterion (Eurostat, 2022c). 

The second convergence criterion is the average long-term interest rate, also assessed over the period 

from May 2021 to April 2022. The reference value was 2.6%. All 19 current euro area countries 

would meet this criterion (Eurostat, 2022d). 

The last two criteria assess the sustainability of public finances, with results for 2021 assessed. 

The annual general government deficit must not exceed 3% of GDP. Eight of the 19 current euro area 

Member States (Estonia, Ireland, Cyprus, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Portugal 

and Finland) met this criterion. By contrast, eleven euro area countries (Belgium, Germany, Greece, 

Spain, France, Italy, Latvia, Malta, Austria, Slovenia and Slovakia) would not meet the convergence 

criterion (Eurostat, 2022a). 

In addition, a country’s general government gross debt is assessed. The reference value is 60 % 

of GDP, but the criterion is also fulfilled if general government gross debt exceeds 60 % of GDP 

but decreases in the period before euro area accession. In 2021, seven euro area countries (Estonia, 

Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta and the Netherlands) had general government gross 

debt below 60 % of GDP, while another ten euro area Member States (Belgium, Greece, Spain, 

France, Italy, Cyprus, Austria, Portugal, Slovenia and Finland) had general government gross debt 

above 60% of GDP and their debt has fallen in the last year. The criterion can therefore be considered 

fulfilled for these 17 countries. The remaining two euro area Member States (Germany and Slovakia) 
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would not fulfil the criterion – they had general government gross debt above 60 % of GDP and their 

debt increased in the last year (Eurostat, 2022b). 

Thus, of the 19 current euro area Member States, only four countries (Ireland, Cyprus, Portugal 

and Finland) would fulfil all the convergence criteria. The other 15 euro area Member States 

(Belgium, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 

the Netherlands, Austria, Slovenia and Slovakia) would not be able to fulfil all the criteria 

simultaneously. If the decision to join the euro were taken today, they would not qualify to adopt 

the euro and the euro area would not be created. 

That is a very disappointing result after 23 years of the euro area. It shows that even almost a quarter 

of a century of the single currency has failed to bring the economies of the Member States 

of the monetary union closer together. On the contrary, the fulfilment of the convergence criteria 

would be worse today than at the beginning of the euro area’s existence, and therefore monetary union 

could not be created today. But now that the euro exists, what will happen to it? What prospects can 

the euro area have? 

Table 2 Assessment of the fulfilment of the convergence criteria by the 19 current euro area Member States 

 

Inflation rate 
(%) 

Long-term 
interest rate 

(%) 

Government budgetary position 

Deficit (-) / 
surplus (+) 
(% of GDP) 

General government gross debt 
(% of GDP) 

April 2022 April 2022 2021 2021 
change from previous year 

2021 2020 2019 

Reference value 4.9 2.6 -3.0 60.0    

Belgium 5.9 0.3 -5.5 108.2 -4.6 15.1 -2.1 

Germany 4.8 -0.1 -3.7 69.3 0.6 9.8 -2.3 

Estonia 8.9 0.4 -2.4 18.1 -0.9 10.4 0.4 

Ireland 4.5 0.4 -1.9 56.0 -2.4 1.2 -5.9 

Greece 3.6 1.4 -7.4 193.3 -13.0 25.6 -5.7 

Spain 5.4 0.7 -6.9 118.4 -1.6 21.7 -2.2 

France 3.2 0.3 -6.5 112.9 -1.7 17.2 -0.4 

Italy 3.7 1.2 -7.2 150.8 -4.5 21.2 -0.3 

Cyprus 4.4 0.8 -1.7 103.6 -11.4 23.9 -7.3 

Latvia 6.5 0.4 -7.3 44.8 1.5 6.6 -0.4 

Lithuania 9.1 0.2 -1.0 44.3 -2.3 10.7 2.2 

Luxembourg 5.4 -0.0 0.9 24.4 -0.4 2.5 1.5 

Malta 2.1 0.8 -8.0 57.0 3.6 12.7 -3.0 

Netherlands 5.4 -0.1 -2.5 52.1 -2.2 5.8 -3.9 

Austria 4.2 0.2 -5.9 82.8 -0.5 12.7 -3.5 

Portugal 2.6 0.6 -2.8 127.4 -7.8 18.6 -4.9 

Slovenia 4.2 0.4 -5.2 74.7 -5.1 14.2 -4.7 

Slovakia 5.5 0.3 -6.2 63.1 3.4 11.6 -1.5 

Finland 3.3 0.2 -2.6 65.8 -3.2 9.4 -0.2 

Source: European Central Bank (2022); European Commission (2022a); Eurostat (2022a); Eurostat (2022b); Eurostat 

(2022c); Eurostat (2022d) 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 219 

IV. Economic Divergence in the Euro Area Widens Again 

In response to the debt crisis that hit five euro area countries – Greece, Portugal, Spain, Cyprus 

and Ireland – in 2010–2013, the European Union changed the institutional framework of the euro area 

to strengthen the resilience of the monetary union to crises and improve its ability to respond to them, 

but failed to put in place measures that would contribute to long-term economic convergence of euro 

area Member States or at least prevent divergence. Measures to address the euro area debt crisis 

included changes to EU law that deepened European integration, but only to the extent 

that a substantial part of Member States’ fiscal sovereignty was preserved. Member States did not 

and still do not agree on a greater deepening of integration. Monetary union therefore remains 

complemented by only partial, not full, economic union, which is one of the causes of the persistent 

problems. 

Member States have managed to tighten the rules for budgetary surveillance of euro area countries 

and to introduce macroeconomic surveillance, they have created a partial banking union and a capital 

markets union, and they have put in place first temporary mechanisms and then a permanent 

mechanism to provide financial assistance to euro area Member States facing serious economic 

and financial problems. The European Central Bank also “did whatever it took” to save the euro area 

during the crisis – it introduced an extremely easy monetary policy in the form of quantitative easing 

and zero to negative key interest rates, which it maintained until the first half of 2022. This is enough 

to extinguish some of the euro area’s problems, but it does not provide the conditions for long-term 

economic convergence among the Member States of the monetary union. 

Although the euro area’s economic outlook for 2022 looked relatively optimistic at the end of 2021, 

several factors have significantly distorted these forecasts, and the European Commission had 

to significantly revise down its outlook in the spring 2022 (European Commission, 2022b,  

pp. 17–47). The economic recovery of the euro area, which started to take shape at the turn  

of 2021 and 2022, faced headwinds in the form of another wave of the Covid-19 pandemic in early 

2022, the war in Ukraine and rising inflation rates in the European Union in 2022 (European 

Commission, 2022b, pp. 17–20, 49–50). Rising inflation rates eventually necessitated an end to the 

European Central Bank’s extremely expansionary monetary policy, setting the stage for a new round  

of widening divergences between government bond yields of different euro area countries (European 

Commission, 2022b, pp. 21–23). 

According to the European Commission’s spring 2022 economic forecast, deglobalization is also 

a risk to the future economic development of the euro area. According to the European Commission, 

the risk of widespread deglobalization has increased further. Restructuring of global economic 

linkages could partially reverse the gains from globalization, reduce the benefits 

from the international division of labor, and lead to lower rates of technological innovation, higher 

import prices and lower potential output (European Commission, 2022b, p. 12). 

This does not bode well for the euro area, as the processes of economic divergence between 

the Member States of the monetary union tend to manifest themselves and intensify especially 

in periods of poorer economic developments and negative shocks, as we already know from past 

crises in the euro area. 

The European Commission is concerned about the high level of indebtedness of some European 

countries. In 2021, the overall general government deficit in the European Union was 4.7% of GDP 

and in the euro area 5.1% of GDP. In 2021, the general government deficit in 15 EU Member States 

exceeded the 3% of GDP threshold, including France and Germany. The general government gross 

debt-to-GDP ratio in 2021 was 89.7% in the European Union and 97.4% in the euro area.  

For 2022 and 2023, the European Commission projects the general government gross debt-to-GDP 

ratio of 87.1% and 85.2% for the European Union as a whole and 94.7% and 92.7% for the euro area 

(European Commission, 2022b, pp. 44–47). 
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The European Commission also notes that the gap between long-term interest rates in Germany 

and in other euro area countries is starting to widen (European Commission, 2022b, pp. 21–23). 

V. The Euro Area Is Looking for a New Response to the Growing Divergence.  

Will It Find It? 

It turns out that the euro as a single currency was born with structural and institutional weaknesses 

that have not been addressed. These shortcomings have been compounded by the “beggar 

the neighbor” policy pursued by some Member States. The negative shocks that the euro area 

sometimes faces reinforce this phenomenon. As a result, the euro, which was supposed to guarantee 

economic convergence between the Member States, has instead accentuated their differences (Ponsot, 

2013, p. 102). 

In the absence of a strong European budget, a European industrial policy and economic transfer 

mechanisms, the monetary union has exacerbated differences in productivity and competitiveness 

between Member States, leading in some periods to unsustainable macroeconomic and financial 

imbalances within the euro area (Ponsot, 2013, p. 102). 

In 2022, due to the accumulation of several crises, the euro area is again entering a dangerous phase 

of its development. The question is how the European Union should respond to this. It is clear that past 

solutions and measures have not led to the kind of change that would ensure the long-term economic 

convergence of euro area Member States, the sustainability of their public finances and the smooth 

functioning of the monetary union. So, what new solutions and measures should be adopted? 

The first option is to complete the economic union, i.e. fiscal federalization of the euro area (Ponsot, 

2013, pp. 106–107). This would primarily mean issuing common debt securities for the euro area. 

This would solve the problem of diverging yields on government bonds of different euro area 

countries, which would be replaced or significantly complemented by common euro area bonds. 

This would create a coherent architecture combining a federal fiscal policy and a single monetary 

policy. The European Central Bank would be in a better position to “guarantee” the federal public 

debt issued in euro, which is currently not entirely possible with the separation of single monetary 

policy and national fiscal policies. 

Fiscal federalization would also imply the creation of mechanisms for automatic or organized 

financial transfers to areas that are exposed to asymmetric shocks or persistent deficits 

that accumulate in the euro area as a result of differences in competitiveness (Ponsot, 2013, pp. 106–

107). However, the fundamental problem with this solution is its political impracticability in many 

euro area Member States, especially those that would be providers, not recipients, of financial 

transfers. 

As fiscal federalization is unlikely to happen, other ways are being explored. The French Economic 

Observatory (OFCE) recommends a combination of the following four measures to overcome 

or dampen the current divergent tendencies in the euro area (OFCE, 2022, pp. 4–5). 

Recommendation 1: In euro area Member States with large trade surpluses, measures to stimulate 

domestic demand should be encouraged. Stimulating public investment, wage dynamics or a more 

accommodative fiscal policy are instruments that should be discussed in the context of the European 

Semester. 

Recommendation 2: The return of the topic of industrial policy in the European Union is fully 

justified. It turns out that the claim that the single market would be a sufficient productivity stimulus 

was over-optimistic, as the case of Italy in particular shows. Productivity-enhancing policies should 

therefore be recommended. If productivity gains contribute to the sustainability of public finances, 

the budgetary rules for financing productivity-enhancing measures should be more favorable. 

Recommendation 3: Euro area Member States must try to ensure non-deflationary nominal 

convergence by agreeing on a common way of setting wages, in particular the EU minimum wage. 
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This should allow for an increase in the minimum wage in the northern euro area countries. 

These elements could be discussed in the framework of the European Semester. 

Recommendation 4: In the context of discussions on changing European budgetary rules, budgetary 

buffers should be allowed to build up in the short term to ensure countercyclical macroeconomic 

management and contribute to structural reforms. Excluding public investment from the European 

budgetary rules is a minimum ambition. The analysis of public debt sustainability should therefore 

lead to country-specific recommendations, not to the application of uniform rules for the whole euro 

area (OFCE, 2022, pp. 4–5). 

And what if even this set of recommendations proves ineffective or politically untenable? 

Then the only radical solution left is for some Member States to leave the euro area. 

As argued in Ponsot (2013, p. 107), the scenario of one or more Member States leaving the euro area 

is often presented as a disaster. It would be the collapse of a construction begun decades ago. 

According to some catastrophic commentators, this would mean the end of the European Union, 

or even a direct path to war. 

This apocalyptic vision is highly exaggerated, but it is the most widespread in the European Union. 

It is almost unbelievable how the mere mention of leaving the euro area is regularly identified 

with extremist theses in the European Union, while non-European economists say it may not be 

so catastrophic. 

Passionate interpretation aside, it seems that leaving the euro area is not necessarily a bad solution 

for countries that are unable to assume the obligations and rights associated with the euro. There are 

a number of possible ways of leaving the monetary union. The most dangerous scenario would be 

a “bottom-up” exit based on a unilateral decision. The least problematic scenario would be an exit 

“from above”, i.e. in a coordinated manner, with capital controls, foreign debt negotiations 

and a coordinated depreciation of the new currency of the exiting state (Ponsot, 2013, p. 107). 

VI. Conclusion 

Croatia has met all the convergence criteria and will therefore adopt the euro as its currency in 2023. 

However, current euro area Member States are much worse off in meeting the convergence criteria. 

Of the 19 current euro area Member States, only four countries would meet all the convergence 

criteria, while the other 15 euro area Member States would not be able to meet all the criteria 

simultaneously. If the decision to join the euro were taken today, they would not qualify to adopt 

the euro. 

It turns out that the euro as a single currency was born with structural and institutional weaknesses 

that have not been corrected. As a result, the euro, which was supposed to guarantee the economic 

convergence of the Member States, has instead accentuated their differences. 

The current negative shocks facing the euro area are exacerbating the economic divergence 

in the monetary union. Another wave of the Covid-19 pandemic in early 2022, the war in Ukraine 

and the rising inflation rates in the European Union in 2022 have created a mix of dangerous 

conditions for a new crisis in the euro area. Rising inflation rates have necessitated an end 

to the European Central Bank’s extremely expansionary monetary policy, setting the stage for a new 

round of widening divergences between government bond yields of different euro area countries. 

Past solutions and measures have not led to the kind of change that would ensure the long-term 

economic convergence of euro area Member States, the sustainability of their public finances 

and the smooth functioning of the monetary union. What new solutions and measures could be taken? 

The first option is to complete the economic union, i.e. fiscal federalization of the euro area. 

However, the fundamental problem with this solution is its political impracticability in many euro 

area Member States. 
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As an alternative, a combination of various sub-measures could be proposed to overcome or dampen 

the current divergent tendencies in the euro area. The question is to what extent these measures would 

be truly effective and politically viable. 

If the answer to this question is negative, the only radical solution left would be for some Member 

States to leave the euro area. Even if this is a solution that is strongly rejected in the European Union, 

it is not an impossible solution. 
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ON THE ISSUE OF STABILISING  

THE PAY-AS-YOU-GO PENSION SYSTEM 

Jan Mertl1, Radim Valenčík2 

Abstract 

The paper deals with the issue of stabilization and long-term sustainability of the pay-as-you-go 

pension system in relation to other areas related to the acquisition, preservation and use of human 

capital. It assumes that society, both locally and globally, is undergoing a transformation comparable 

in scope and magnitude to the industrial revolution, where industries contributing to the acquisition, 

preservation and use of human capital are turning into the dominant sector of the economy. It focuses 

on recommendations to increase the motivational role of subjects operating in the area of pay-as-you-

go pension insurance and its link to the health insurance system.  

Keywords 

Pension System, Health System, Industrial Revolution, Retirement Age, Productivity 

I. Introduction 

The covid-19 pandemic and the subsequent Ukrainian tragedy have hit the global economy hard like 

two successive plagues. The consequences have been drastically felt in the field of global financial 

relations. It can be assumed that the Central European area, to which our country belongs, will be one 

of the most tested.  

The turbulence that we are entering will place considerable demands on social policy and, within that, 

not only on the sustainability but also on the stability of the pension system (Barr, 2012). As is always 

the case, when adverse circumstances accumulate, a path to a better future is also opened, to solve 

the problems that have been accumulating for some time. One way out is the possibility of a broader 

consensus in one of the areas that are most important for the stability of the social system and society 

as a whole - that of significantly increasing the resilience of the pay-as-you-go pension system to what 

has already happened and to the consequences of what is still happening and probably will not end 

so soon. This is not just about current pensioners (who are dependent on pensions for their livelihood), 

nor is it about wage earners (who will be dependent on pensions for their livelihood in the near 

or distant future). The main point is that the first steps to increase the resilience of the pension system 

to turbulence and to strengthen its sustainability, which are easy to implement, can be followed 

by others which, together with related comprehensive reforms of the social investment and social 

insurance systems (especially education, health care and pensions), can result in raising society 

to a higher "level". At the same time, not only our country, but the whole Central European area has 

very favourable conditions for such a shift and the tests it will be subjected to can be a positive 

impetus for starting changes. Our paper discusses this possibility. 

II. Research Focus and Methods 

Our paper’s aim and research focus will be to identify and analyse the possibilities that can contribute 

to the voluntary extension of the productive lifetime of people on a job market.  

Voluntary, not just in the sense of being unforced, but in a way that is in line with the nature of human 

life, which, where realistic, makes human life richer, more valuable, better quality and more dignified. 
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All this is on condition that those who, because of physical or mental exhaustion, the nature of their 

careers or external influences, are unable to prolong their period of gainful activity can benefit from it.  

The following methods and procedures will be used to address this issue: 

1. Placing the issue in the broader context of evaluating the hypothesis that a change comparable 

to the Industrial Revolution and its peripatetic is taking place, resulting in a growing role 

for the productive services sector, which will gradually become dominant; 

2. Use of the theoretical and methodological foundations of the economics of productive 

consumption; 

3. The development of a well-structured, comprehensive list of factors that can contribute 

to the extension of productive employment and an appreciation of their contribution. 

In this paper, we are working with current approach to pensions presented by Minister of Labour 

and Social Affairs M. Jurečka (2022), because previous pension commissions did not seriously 

consider the approach of prolonging productive employment (called by us “the fifth way of pension 

reforms”) despite having research outputs available (e.g. Šulc and Valenčík, 2020). While we are 

aware of the limitations of public choice processes, we were positively surprised by mentioning 

this approach in public discourse, because it may significantly help with the social systems’ stability 

in the following period. 

III. An Outline of the Fifth Way of Reforming the Pension System 

In this section we outline the effects of increasing incentives to voluntarily extend people's productive 

working lives if pension reform is supported by follow-on reforms in those services that contribute 

to the acquisition, retention and use of people's skills. The estimates made in this chapter are based 

on analyses and model approaches contained in a series of monographs devoted to the concept 

of human capital and productive employment, as well as the society’s development and the new 

trends we face when designing socioeconomic systems (Valenčík et al., 2014, 2015, 2017, 2018, 

2019, 2020). We present these expert estimates in an approximate form because we want to show 

the possible effects based on theoretical modelling. However, given the turbulences public finance 

have been going through during last 2 years, more detailed resources are not available and thus 

the estimates have the potential to be improved in further research or even practical implementation 

in real socioeconomic environment and conditions. 

The basic argument is that an administrative, forced, blanket extension of the retirement period is 

ineffective, counterproductive, anti-human, solves nothing, but above all would make it impossible 

to follow a path based on individual motivations and solidarity between those who can and want to be 

productive and those who cannot or do not want to be productive (Mertl, Mihola and Valenčík, 2019). 

The reform must be truly comprehensive and involve, according to the logic of natural continuity, 

more and more factors that will make the extension of the productive working life possible. We will 

start from the simplest and proceed to those for which, following on from the previous ones, more 

comprehensive reform measures will be necessary (Valenčík, 2017). At the same time, we will 

provide an estimate of the effects in terms of the percentage of people of retirement age who will 

remain in employment after the implementation of the relevant measure or reform step. In doing so, 

I will consider the role of part-time work (i.e., if there is a reduction of, say, 50%, we will count 

the gain of only one half of the wage earner). Finally, we show how this will increase the stability 

of the pension system: 

1. Allow a person who has reached pensionable working age to choose a mixed alternative between 

receiving part of the pension at the same time and a more substantial increase in the pension amount.  

The measure can be implemented virtually immediately, with full compliance and at no cost. 

The effect is because having to choose one of the extreme alternatives – either to take a full pension 

concurrently or to give it up – is demotivating for those considering whether to stop working. 

The mixed alternative may be attractive to some. 
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Estimating the effect: Compared to the status quo, the number of employed persons of retirement age 

would increase by 0.5% in full-time equivalent terms. 

2. A set of labour law measures to allow a gradual disengagement from work. Jurečka (2022) 

considers these measures to be among the most important. Furmánková (2022) has provided 

important insights on the importance of this path. Through a field survey, she found that a substantial 

proportion of employees would be willing to continue their work activities if their employer were 

willing to reduce their hours. Employers are often interested in proven employees of retirement age 

but overlook the possibility of retaining them through part-time work. 

Estimating the effect: Compared to the status quo, the number of retirement-age wage earners would 

increase by 2% on a full-time basis, with a further 5% in the longer term. 

3. Increasing the incentive power of the pay-as-you-go pension system to extend the period 

of voluntary productive activity according to individual possibilities, while strengthening solidarity 

between those who want to be productive at older ages and those who can no longer or no longer 

want to be. 

This can be done by an appropriate transition to an NDC system, or even by creating a "post-graduate 

superstructure" of the pay-as-you-go system, which would be entered by those who have reached  

the age of 65, according to the principle that what I put into the system I get back in the form  

of a lifetime annuity (after deduction of an appropriately set intra-generational solidarity levy).  

This superstructure could then be extended towards the younger years and the entire system reformed. 

This is the long-term basis for the follow-up steps outlined below. On this, see Lakotová (2021), 

Vostatek (2016), Šulc, Valenčík (2020). 

Estimating the effect: Compared to the status quo, the number of working persons of retirement age 

would increase by 3 to 5% in full-time equivalent terms, but it would open the way for follow-up 

fundamental changes with a significant effect. 

4. Motivate health insurance companies and, through them, health and spa service providers 

to prolong people's physical and psychological employability in professional markets, including 

the use of spa care and appropriately chosen cultural programmes within it. 

This can be ensured by ensuring that contributions from gainful employment to the health insurance 

of persons over 65 remain with the relevant health insurer, i.e., are not subject to redistribution. In this 

way, each health insurance company will be interested in providing the services that are of interest, 

including prevention, health monitoring or the provision of spa care. This is so that the number 

of people of productive age in its insurance pool is as high as possible. 

Estimating the effect: Compared to the status quo, the number of people of working age at retirement 

age would increase by 1.5 to 2 % on a full-time basis. 

Gradual improvements in the system of support for productive employment in this area, including 

improvements in medical technology oriented in this direction, could increase this by up to 10 %. 

This issue will be addressed separately in the following chapter. 

5. Lifelong learning, including certified courses aimed at upgrading skills (professional, 

communication, self-care for health, etc.) provided by universities to reflect changes in society. 

On reforms in education systems oriented in the relevant direction, see e.g., Barr (2012), Palacios 

(2004). 

These educational services can also be financed by their economic effects. Gradually, the whole 

education system will change. 

Estimating the effect: Compared to the status quo, the number of gainfully employed persons 

of retirement age would increase by 0.5 to 1% in full-time equivalent. In a 20-year perspective, 

by up to 5%. 
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6. Awareness-raising aimed at getting people to think about their entire professional career 

from childhood onwards, gradually fleshing out their idea of self-fulfilment. 

The costs in this respect are minimal and can be implemented immediately. 

If this gradually affects the dominant world view, it will lead to a reduction in the percentage 

of those who rely on pension funding. It is a lifestyle change towards a natural life filled with 

meaning. 

Estimating the effect: Compared to the status quo, the number of people of pensionable age in paid 

employment would increase by up to 5% on a full-time basis. 

7. Main and key: Growing the role of creative intergenerational teams in the economy as vehicles 

for innovation potential and as an area of highly economically efficient employment for older people. 

This presupposes, however, breaking out of the inertia towards a society based on passive 

redistribution and, on the contrary, strengthening the productive use of human skills and innovation 

wherever possible. 

Estimating the effect: Compared to the status quo, the number of gainfully employed persons 

of retirement age would increase by up to 10 to 15 % in full-time equivalent terms because 

of the growth in the role of creative intergenerational teams over the 20 years following the launch 

of comprehensive reforms, which is more than sufficient for its sustainability. In the longer term, 

the percentage is even higher. 

To summarise, the problem of the sustainability of the pay-as-you-go pension system can 

be addressed in the above way, because over 20 years the number of wage-earners of retirement age 

can be increased by more than 20% on a full-time basis compared with the current situation, while 

earnings increase significantly. This is more than sufficient for its sustainability. In addition, 

significant positive effects in the tax system must be considered. At the same time, there will be 

a transition to a society whose economy is based on productive services. 

The role of the government is important: Adequate reform of the pension system (this must be started, 

and can be done in relatively small steps), followed by a partial reform of the health insurance system, 

supplementing the concept of education (which will not require major costs), legislation 

on the gradual loosening of work activities, and support for the role of creative intergenerational 

teams (by partial measures and through media education and promotion). 

In the case of our country, it may not be a distant future that the inertial trend of 'consumption 

for consumption's sake' cannot be broken. Coincidentally, we are in a situation where the starting 

window for reforms of the above type is opening. In an interview with Peníze.cz, Minister of Labour 

and Social Affairs M. Jurečka formulated several fundamental opinions that orient the reform 

of the pension system in exactly the above direction: 'The most important thing is that we can 

influence the sustainability (of the pension system) by how strong and robust the pay-as-you-go 

system is. It is about how much economic activity we have; how many people are economically active 

and how long they are active. We need to get people on parental leave or at retirement age more 

involved in active life. People also need to understand that they have shared responsibility for their 

pension, that they should save for their old age in the third pillar. The state needs to make 

the conditions for this more attractive... I do not think that we need to find new tax revenues 

at all costs now. Moreover, as a government we have said that we will not increase the overall tax 

quota in this parliamentary term, which is not the lowest for citizens and companies. The key thing 

for the pension system – but also for the tax system in general, which is also continuous – is how long 

people will be economically active and how many people we will have... If we include the extension 

of working life through part-time benefits, we will further improve our position. That's what I want 

to focus on... It's a tax issue. We need to set them up to make part-time work worthwhile for employers. 

There's no such incentive today. We're losing a lot of people who could be working at least part-time. 

People of retirement age are now overwhelmingly quitting work or business. This is a shame 
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for society, experience is not being passed on and the state is also losing tax revenue... I wouldn't go 

down that road (of gradually increasing the retirement age). I understand that life expectancy is 

increasing, but on the other hand we must ask ourselves what the quality of life at an older age is. 

I want to go down the road of motivation, telling people that if they are physically and mentally 

up to it, they should keep working even at retirement age. But I don't think it's possible to say that 

to everyone in all professions. When a person is worn out after a lifetime of work, the risk 

to the people who depend on their work increases. So, I do not want to raise the retirement age 

in a lump sum." (Jurečka 2022) 

IV. Motivating Health Insurers and Insured Persons to Extend Productive Engagement 

The system of public health insurance in the Czech Republic is based on the collection of income 

health tax supplemented by a transfer from the state budget and full redistribution of these resources 

according to cost indices among several payers – health insurance companies. It is desirable 

to preserve this system in the compulsory part of the system, since a reduction in the redistribution 

share, or favouring of individual insurance companies in relation to the composition of their insurance 

pools, leads to cream-skimming, imbalance and the subsequent disintegration of the whole multi-

insurance system. These tendencies were clearly demonstrated empirically in the late 1990s (Němec, 

2008). 

However, in terms of incentive schemes, individual health tax payments by the insured can be 

modified in line with public finance theory, as this will primarily affect the total collections going 

to redistribution, and even this effect can be offset by additional positive effects arising 

from the extension of productive employment. From a time perspective, it is appropriate to consider 

persons who have already reached the statutory retirement age. This modification is fully in line 

with public finance theory. At the same time, however, it is advisable to maintain the earmarking 

of these resources for the health sector, in the form of their compulsory redirection to optional health 

insurance products precisely providing the services already mentioned. It is clear from behavioural 

economics that simply reducing the rate without this redirection would not lead to the desired 

outcome; a substantial proportion of insured people would not voluntarily use the 'saved' money 

for healthcare and therefore the system would not work. Thus, the incentive is not to reduce 

compulsory contributions as such; the levy burden on labour would remain the same in this case. 

For example, one could consider a rate paid by the employee, i.e., 4.5% of earnings, 

which the employee will earn if he or she continues in productive employment. If we consider 

the median wage for Q4 2021 of CZK 34 360 (CSÚ, 2022), this is CZK 1 546 per month, i.e., CZK 

18 554 per year. Of course, this amount is different for each employee, depending on their earnings, 

but if we are not moving into the universal part of the system, but into the optional part, it is logical 

that we are moving into more equivalent and therefore differentiated funding schemes.  

For this amount, therefore, the health insurer with which the insured person is registered could offer 

that insured person an optional health care product and additional services appropriate 

to his or her income and corresponding contributions. The design of these products could be 

individualised or targeted to groups of insured persons in terms of health, occupation and income. 

There would also be an incentive effect in that the consumption of such a product would potentially 

contribute to prolonging the productive life from which such a product would be financed; at the same 

time, the solidarity component would be maintained in the form of payment of the remaining 

9 per cent, i.e. CZK 3 092 per month, i.e. CZK 37 109 per year, which would continue to be paid 

as a health tax to the universal part of the system. 

In the short term, the 4.5 percentage points mentioned above represent a shortfall in the universal part 

of the system, if we consider making this option available to people who are already working 

beyond the statutory retirement age and who previously paid the full 13.5 % of earnings 

into the universal part of the system. From a responsible fiscal policy perspective, this needs to be 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 228 

recognised and considered in the analysis. However, this shortfall in fiscal space resources for health 

can be well addressed or compensated for in several ways. 

1. the proposed percentage can be adjusted; for example, if it is appropriate to start with a lower 

percentage (e.g., 2 percentage points) when the system is rolled out, this will not weaken the logic 

of the system, only the products provided will be less comprehensive 

2. If the scheme allows for an increase in the number of economically active persons after the statutory 

retirement age compared to the baseline, the universal component of the scheme will receive 

additional revenue from the second, solidarity component of the health tax payment for those persons 

who were previously no longer economically active (9 percentage points in our case). 

3. If the positive effects of the products on health status become apparent in the longer term, 

the compensation may also be on the side of reducing the expenditure of the universal component 

of the system (health insurance companies) on the treatment of, often chronic or disabling, diseases 

of older age, or at least delaying their onset in the sense of delaying their onset and thus allowing 

longer economic activity before their occurrence. 

This scheme makes sense to apply to people after the statutory retirement age due to the specificities 

of this social group, or 1 to 2 years before this age due to the possibility of early retirement. Extending 

it to younger age groups, on the other hand, does not make sense, as it would lead to a modification 

of the universal component of the system, which may be a topic for other analyses, and there is a risk 

of weakening the degree of solidarity in the universal component of the system due 

to the centralisation of funds intended to ensure universally accessible healthcare. At the same time, 

the effect mentioned under (2) above, i.e., an increase in economic activity, would not be present 

for the younger age groups, as these groups are usually already in work and therefore significant 

increases cannot be expected. 

It is also clear from the above how the different areas of insurance and investment systems are 

interrelated in the areas affecting the acquisition, preservation and use of human capital. 

V. One Way in which the New Sector Is Emerging 

Fully exploiting the effects of the increased incentive role of pension systems towards extending 

people's working lives can be an important stimulus for the rise of the productive services sector. 

Importantly, the incentives that can be generated by a well-designed pay-as-you-go system apply not 

only to the insured but also to providers of productive services and intermediaries of these services 

(e.g., health insurers), and are market-based incentives that can increase competition in terms 

of the quality of the services involved.  

In terms of the analogy with the start of the Industrial Revolution, a passage by one of the most 

prominent scholars who, using the modern tools of economic historiography and knowledge 

of economics, has described in detail the nodal moments of the Industrial Revolution, F. Braudel 

(1999), is very appropriate: 

"There is a growing tendency to view the Industrial Revolution as a complex phenomenon, a gradual 

phenomenon, whose origins therefore lie deep in the past. 

If we look at the difficult and chaotic development of today's developing areas that I mentioned 

a moment ago, what is most striking is the fact that in the late 18th century and during the 19th century 

the boom of the English machine revolution and the first mass production took place 

as an amazing expansion of the national economy without a single hitch, without the engine 

stalling anywhere. The English countryside depopulated itself and yet maintained its efficiency; 

the new industrialists found the skilled and unskilled labour they needed; the domestic market 

continued to develop in defiance of rising prices; technology developed and was able to serve 

whenever needed; foreign markets opened one by one. The crisis was not even triggered by declining 
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profits, such as the sharp drop in the profitability of the cotton industry after the initial boom: the huge, 

accumulated capital was simply directed elsewhere, and after cotton came the railways. 

In short, all sectors of the English economy responded to the needs of the sudden boom in production 

without a single blockage or breakdown. Is it not necessary, then, to take the whole national economy 

into account? The cotton revolution in England arose from the very foundations of everyday life. 

Most of the discoveries were the work of craftsmen. Industrialists often came from humble 

backgrounds. The amount of easily borrowed capital invested was not large at first. 

Neither accumulated wealth nor London and its commercial and financial capitalism caused this 

remarkable change. London did not gain control of industry until after 1830. The many examples, 

therefore, clearly show that what soon became so-called industrial capitalism arose from the strength 

and vitality of the market economy and the very foundations of the economy, from small innovative 

enterprises and from the general course of production and trade. Industrial capital could only grow, 

take shape and become stronger towards the economy from which it emerged." (Braudel, 1999, p. 63) 

The above passage summarizes in a concentrated form the results of many years of research, 

the results of which have been published in several comprehensive monographs. The essence 

of the Industrial Revolution was the transformation of crafts into factory production, the throwing off 

the shackles of guild production, the increase in the dynamism of innovation and the birth of industry 

as a new sector. We are now facing a similar change, with the birth of productive services 

as the dominant economic sector from the administratively shackled productive services sector 

(Valenčík & Sedláček, 2020). 

If we consider how productive services can start the process of establishing themselves as a dominant 

sector, we should also see where the first economically self-sustaining activities can be born and, 

on their basis, other productive services can then enter the stage of history. This will create a demand 

for professional training for those who will be active in the productive services sector. The nascent 

sector will begin to 'work on its own' and thereby increase its economic effects in terms of raising 

the productivity of the economy through technological and product innovation. 

F. Braudel shows in a remarkably interesting way the build-up to the Industrial Revolution in diverse 

cultures and at various times. He then looks very carefully at the causes that caused, in his words, 

'the engine to stall'. It is no accident that he focuses his attention on the field of machine production. 

The foundry industry, and in particular the nascent engineering industry, provided the technological 

backbone for innovation in other and other sectors through its versatility, and the focus of innovation 

shifted to these areas. It therefore makes sense today to ask which productive services, by their 

versatility and their ability to accumulate human capital because of the action of productive services, 

will play a decisive role, or what changes in lifelong learning need to take place for them to play 

a role like that of engineering in its time.  

VI. Conclusion 

If we look at the issue of the stability of the pension system from the perspective of the major 

historical change that the whole of global society is currently undergoing, and which is making itself 

known in diverse ways in different countries, then we find that what cannot be addressed  

from an inertial perspective can be addressed through a comprehensive approach (Mason, 2015). 

In this case, by increasing the incentive role of the pay-as-you-go pension system, the long-term 

stability of the pay-as-you-go pension system can be maintained even in a situation of considerable 

economic turbulence. This is conditional on gradual, conceptual and comprehensive sectoral reforms 

that contribute to the acquisition, preservation and use of human capital. In this paper we have 

outlined specific options, focusing on the health care sector. The common denominator is the use 

of opportunities to extend the period of voluntary productive (gainful) employment on job markets 

in accordance with individual dispositions and specific life situations. 
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Further elaboration of the issue requires: 

- Adding to the list of interrelated measures aimed at motivating the role of the pay-as-you-go 

pension system and a more precise evaluation of their effects; 

- The use of sociological and psychological methods to analyse the subjective preconditions 

for a person's orientation towards prolonging his or her productive life, not only in terms 

of removing various barriers, but also in terms of popularising the issue (both the specific 

possibilities and the historical context); popularising the theory is part of its development 

and an important link between it and practice; 

- Developing a methodology for the preparation and implementation of reforms in the field, 

with an emphasis on comprehensiveness (i.e., respecting their interdependence) 

and sequencing (choosing the appropriate sequence of steps and their timing). 

This paper has presented the results of an approach that seeks to take a comprehensive view, using 

the theoretical foundations of the economics of productive consumption, theoretical foundations 

related to the hypothesis of ongoing change comparable to the industrial revolution, procedures 

that integrate the investigation of the issue into the concept of a forward-looking, realistic 

and attractive vision, an approach that involves several years of teamwork, an approach that has not 

only practical relevance but also a relatively high chance of being used in practice. As complex 

as the current times are and as turbulent as social developments are in many areas (financial, 

economic, political, social, ideological, international), it is possible to navigate them with the help 

of theory and to provide conceptual solutions to even such complex problems as ensuring the long-

term stability of pay-as-you-go pension systems. What is important is how coöperation in the field 

of expertise develops, how those who are working in this area to develop theory that can be applied 

in practice are able to enrich each other's results, even on an international scale, especially in countries 

that are close in their fates. Our extensive experience has shown that the chances of applying partial 

knowledge are directly related to the extent to which it is consciously incorporated 

into a progressively developed, forward-looking, realistic and attractive vision of the development 

of society. 
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A STRATEGICALLY AUTONOMOUS AND STRONGER  

EUROPEAN UNION FOR THE FUTURE 

Boris Navrátil1 

Abstract 

The historical reversal in geopolitics and, as a result, in the development of the world economy 

in recent years must quickly be reflected in the functioning of the European Union. Today's world is 

increasingly in conflict between two rival systems of government. It is a conflict 

between a democratic system that builds an open society that protects the freedom of the individual 

and an authoritarian (or autocratic) system that creates a closed society in which individuals serve 

rulers.  The aim of the article is to analyze the deteriorating situation and formulate the necessary 

priorities that will make the European Union more resilient and autonomous in relation 

to authoritarian regimes. A more actionable European Union will be able to return to addressing 

global challenges such as pandemics, climate change and the need to maintain global institutions. 

The European Union should accelerate its enlargement in Europe. It must also overcome the energy 

crisis and the decline or slowdown in its own economic performance. It will also be up to the Czech 

Republic to try to find an agreement during its presidency on the implementation of steps leading 

to the strengthening of an autonomous EU. European citizens want a stronger and more determined 

European Union, and it will be up to the EU institutions and the Member States to commit themselves 

to and implement at least some of the outcomes of the Conference on the Future of the European 

Union. 

Keywords 

European Union, Rival Political Regimes, Strategic Autonomy, Enlargement of the EU, Presidency 

of the Czech Republic in the Council of the EU, Wider Europe 

I. Introduction 

The aim of the article is to point out the number one priority, which is caused by the circumstances 

of the war in Ukraine and has geopolitical implications into the distant future. The European Union 

is forced to abandon the partnership policy it has applied towards authoritarian regimes such as Russia 

and China and replace it with strategic autonomy in relation to these systemic rivals. The article 

suggests ways to achieve this in the unity of all European countries respecting the same democratic 

values. 

The fall of communist regimes in Central and Eastern Europe paved the way for an end to the Cold 

War and bipolarity. Related to this was the disintegration of the Eastern Bloc's structures, 

such as the Council for Mutual Economic Assistance and the Warsaw Pact, as well as some states 

(the Soviet Union, Czechoslovakia and Yugoslavia). The European Union and the North Atlantic 

Alliance have become an important element of security and stability in Europe. Membership 

in them has become an attractive goal for almost all European countries, which many have already 

achieved and many are still striving for. After losing the superpower status previously held 

by the Soviet Union, Russia did not accept the situation and began to seek to restore its role 

as the world's leading power (Veselý, 2020).  

In regimes with weakened democracies or directly in authoritarian regimes, where any political 

opposition is criminalized, such as in Russia or Belarus, there is a lack of corrective to correct 

the mistakes made by these regimes (Kribbe, 2020). It is then very problematic for democratic states 

to continue cooperating with authoritarian countries, or to build partnerships with them. Cooperation 
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relations with such regimes either cannot be maintained at all or need only be developed with great 

caution. The threat of strong fragmentation and competition between systems of rules, political 

authority and economic exchange is becoming real. We could no longer speak of a global order based 

on unifying rules, but of unstable multipolarity with conflict potential at the boundaries of individual 

blocs. Cooperation and coordination would then be replaced by a policy of building walls, national 

protectionism and self-sufficiency. Earlier efforts to cooperate can be quickly replaced by rivalries 

of opposing systems. 

II. The Current Crisis in Europe and the Need for Strategic Autonomy 

The 20s bring with them crises that we thought no longer belonged to our century. First a pandemic, 

then a war in the Eastern Europe, as a source of energy crisis and economic slowdown accompanied 

by double-digit inflation. And even the foreseeable ones, such as the fight against ongoing climate 

change, cannot be underestimated. These are challenges that force the European Union institutions 

to take a high degree of responsibility for incorporating them into the future development strategy. 

The role of the current triad, made up of France, Czechia and Sweden, is crucial in this context. 

As the pandemic subsided, the war in Ukraine became a major crisis in the history of the European 

Union. This crisis is at the same time a security, humanitarian, and subsequently energy and economic 

crisis. This is happening at a time when European countries are still facing the consequences 

of the greatest health threat to civilization in the last hundred years. The greatest success 

of the European integration process, i. e. peace in Europe based on respect for territorial borders, 

the rule of law, human rights and democratic sovereignty, has been unprecedentedly undermined 

by the aggression of the Russian Federation towards Ukraine. Even the Balkan wars in the 1990s 

were not such a major threat to Europe as a whole compared to the current conflict, which has been 

turning into a Cold War and a new installation of the Iron Curtain for a long time. The defense 

of the invaded state against the aggressor is provoked with the need to protect a secure and democratic 

Europe, built for seventy-seven years. 

The concept of strategic autonomy is not new. It was born in the field of defence industry and, 

for a long time, it was reduced to issues of defence and security. The new situation in which Europe 

finds itself in 10´s of the 21st century (the occupation of Crimea in 2014 and its annexation to Russia, 

as well as the policy of the Trump government in the USA) is a strong signal that the European Union 

must urgently significantly strengthen its foreign political and security dimension and be prepared 

to act assertively towards their partners and rivals. At first, the debate was limited for some time 

to a clash between those for whom strategic autonomy was a means of regaining political space vis-

à-vis the United States. It soon became clear that strategic autonomy should be applied and extended 

to new entities of an economic and technological nature, as revealed by the Covid-19 pandemic 

and the war in Eastern Europe. However, the security dimension remains dominant. 

Assertiveness is precisely the ability to express one's thoughts and feelings openly in a way that does 

not violate the rights of other countries. It is sincere communication that will give the European Union 

confidence and, as a result, respect. Key in this definition is non-violation of another person's rights, 

which distinguishes assertiveness from aggression. The EU Council came closest to defining strategic 

autonomy in its conclusions of November 2016. This is where the expression "the ability to act 

autonomously when necessary and with partners whenever possible" comes from (European Union 

External Action, 2020). 

Strategic autonomy is more important than ever because the world has changed. If the European 

Union wants to be able to act as a global player, it must be autonomous. So what are the factors 

that make this concept more relevant than ever? 

The first is that Europe's weight in the world is dwindling. Thirty years ago, the EU accounted 

for a quarter of the world's wealth. We are not expected to account for more than 11 % of the world's 

GNP in 20 years, far behind China, which will double, less than 14 % for the United States 
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and at the same level as India. The next two decades will be crucial as China uses them to become 

the first global power before confronting itself with new demographic constraints that will slow its 

rise. It could be replaced in its leadership position by India. It can be stated that if the EU countries 

do not act together now, they will become irrelevant. From this point of view, strategic autonomy is 

a process of political survival. In such a context, our traditional alliances remain absolutely essential. 

The second factor relates to the transformation of economic interdependence, in which the Europeans 

have invested heavily, especially through the defense of multilateralism. Today, Europe is 

in a situation where economic interdependence is becoming very politically conflictual. The Covid-

19 crisis has exposed the fundamentally asymmetric nature of Europe's interdependence 

and vulnerability. 

Another important reason is the shift in global focus on Asia, especially in US politics. This trend did 

not start with the Trump administration, but earlier, during the Obama administration. In conflicts 

such as Nagorno-Karabakh, Libya and Syria, we are witnessing the exclusion of Europe from conflict 

resolution in favor of Russia and Turkey.  In addition, Europe today on its periphery is confronted 

with a number of conflicts or tensions in the Sahel, Libya and the Eastern Mediterranean. 

In these three cases, Europe must act even more and alone, because these problems do not primarily 

concern the United States. That is why the EU needs to fill many capabilities and gaps and be present 

and active in areas where European interests are at stake.  

Europeans still perceive risks differently. Now, despite the broad consensus, things are becoming 

more complicated when it comes to defining the concrete consequences of this orientation and the 

level of strategic autonomy it entails. You can be more or less autonomous, depending on what issues 

and with which actors. Not all European countries see the problems from the same perspective, 

because they do not share the same history or the same geography. And as a result, they do not have 

the same strategic perception. And it's not just about Hungary. Although EU Member States generally 

agree to face the same risks, perceptions of these risks are necessarily differentiated. In the east, south 

or southeast, the perception of threats and dangers is not the same. From this point of view, 

the Strategic Compass, which is currently being prepared, will be very important, as it aims 

to harmonize the perception of threats and risks. As the country holding the EU presidency, 

the Czechia can play an important role in this. 

However, the framework we need to define cannot be an expression of the preferences of the most 

powerful states. Because no state in Europe has the right to educate others about defining Europe's 

threats and interests. This shows that there is not only cooperation but also solidarity that helps each 

other to address the full range of threats. When talking about problems, it is also about the Union's 

relationship with NATO and especially with the United States. However, the positions are not as far 

apart as it might seem. The need for a common EU foreign and security policy is no longer denied 

or downplayed. At the same time, no one questions the fundamental nature of the transatlantic 

relationship, and no one advocates the development of fully autonomous European forces outside 

NATO, which remain the only viable framework for ensuring Europe's territorial defense. 

Since the Warsaw and Brussels Declarations of July 2016 and July 2018, EU-NATO cooperation has 

reached "unprecedented levels", as confirmed in the London Declaration of the Allied Leaders 

of December 2019. Europeans and Americans will work closely together. Only a more capable, 

and thus more autonomous, Europe can work meaningfully with the US administration. 

Therefore, consolidation of the European pillar in defense and security is needed. And the pace 

at which it develops will be at the heart of the debate on strategic autonomy. Some want to go further 

than others because they see it as a political goal that implies much stronger mobilization. Moreover, 

as far as the Atlantic Alliance is concerned, it can only really work if it acts as an evolving relationship 

between consensual and equal partners. That is why that European strategic autonomy is fully 

compatible with and even a condition for a stronger transatlantic link. If the relationship between 

its members is static or unbalanced; it ends up generating blame on both sides. On the American side, 

there are complaints that Europeans are not making enough effort to defend themselves. 
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On the European side, some may fear that the price paid for this guarantee may be too high in terms 

of diplomatic and military autonomy. They may argue that, in exchange for the military protection 

they offer Europe, the United States is demanding the acquisition of American military equipment, 

for example. This will weaken the creation of a military industrial base in Europe. Work on strategic 

autonomy begins first in Europe. If the EU wants to remain somewhat credible in the world, if it wants 

to develop its industrial base, it must necessarily develop the European defense industry, which is 

part of the European industrial base.  

Strategic autonomy is not limited to security and defense. It covers a wide range of issues, including 

trade, finance and investment. While in the area of trade, the EU is already partly strategically 

autonomous in terms of finance and investment, this is not the case yet. The international role 

of the euro must be developed so that we are not forced to break our own laws under the weight 

of secondary sanctions and to ensure a much better level playing field with China in terms 

of investment standards. That is why the transatlantic dialogue on China is very useful. 

For all these issues, the EU tools are being re-evaluated to make them more effective. This is a big 

change in international politics. We now have a foreign investment screening mechanism, enhanced 

trading tools, a useful 5G toolkit and better subsidized investment screening next year. All these tools 

help to build our political autonomy. This development was accelerated by the Covid-19 crisis, 

as it showed how a problem such as health can become a geopolitical problem. As such, neither masks 

nor antibiotics are strategic products. However, if they are produced by a very small number 

of countries that prove to be potential strategic rivals, they become strategic products. And what 

applies to a medical device also applies to precious metals, the production or conversion of which 

is controlled by some states. Europe therefore needs to diversify its sources of supply and provide 

incentives for companies wishing to relocate.  

Another problem where strategic autonomy is at stake is data. We have achieved a lot through GDPR. 

However, the challenge will be industry and business data for which there are no satisfactory 

international regulations. Europe cannot leave its data to market participants alone or have 

it confiscated from states whose protection of freedoms is not an absolute priority. There is a real 

European model in the area that must prevail. Achieving strategic autonomy is a long-term process 

aimed at ensuring that Europeans increasingly take control of themselves to defend European interests 

and values in an increasingly complicated world. 

III. Wider Europe Concept and Partnership for Enlargement 

Russia’s war on Ukraine puts the entire future European order at risk. It is already forcing a profound 

reconsideration of the EU’s and its neighbours’ interests. To address this, the EU needs to devise 

a new approach to its neighbourhood, similar to the way in which it has rapidly enhanced its security 

and economic policies to respond to the threat. The European Council held a strategic discussion 

on the European Union’s relations with its partners in Europe. It discussed the proposal to launch 

a European political community. The aim is to offer a platform for political coordination for European 

countries across the continent. It could concern all European countries with whom the EU has close 

relations. 

Therefore in recent weeks, the concept of Wider Europe has been taking shape (European Council, 

2022), which should become a platform for debate on defense, security, energy and other topics 

that are of interest to European states, regardless of whether they are already members 

of the European Union or not. The Wider Europe programme aims to help the EU become a stronger 

geopolitical actor in its eastern neighbourhood. To achieve this goal, the programme supports EU 

decision-makers’ work on a unified policy towards Russia, and develops consistent strategies 

to defend the EU’s interests and values in the Wider Europe region. The programme focuses on post-

Soviet states, the Western Balkans, and Turkey. 
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The EU should establish a Partnership for Enlargement that offers Ukraine, Moldova, Georgia, 

and Western Balkans states concrete steps towards deeper integration – and a pathway to eventual 

membership. This new partnership should include three ‘pillars’: single market integration 

and the reconstruction of Ukraine; a reinforced commitment to energy security and climate transition; 

and stronger political cooperation in security matters (Lang and Buras, 2022). 

The first pillar of the new Partnership for Enlargement would offer the Balkans countries and the three 

post-soviet associated states a new model to participate in the European single market. This would 

resemble the functioning of the European Economic Area (EEA), of which Norway, Iceland, 

and Liechtenstein are members alongside the EU member states. It would not, however, be 

an identical arrangement, due to the completely different nature of the countries under consideration. 

As part of the new framework of the Partnership for Enlargement, the EU should immediately launch 

negotiations on accession to the single market under this new model. This would constitute 

an expression of the EU’s strategic response to the European ambitions of its eastern neighbours, 

address the need for stability in these countries, and strengthen their socio-economic resilience. Full 

participation in the single market in terms of the states accepting and taking part in the ‘four freedoms’ 

of people, goods, services, and capital would go beyond the framework of the current association 

agreements. The latter assume trade liberalisation and open up prospects for access to the single 

market in only 14 selected areas. The Partnership for Enlargement form of single market membership 

would provide the greatest possible integration with the EU in economic terms below the accession 

threshold. It would give participating countries the opportunity to enjoy the benefits of the single 

market, but without the right to formally co-shape the integration agenda. It would help address 

the political problem within the EU of a lack of consensus on admitting new members. 

Such a concrete goal is achievable within the next decade. Exact timings would depend, of course, 

on the individual progress of each country; and the adjustments they would need to undergo would 

be far-reaching. But this model of single-market participation would give a new dynamic to EU 

politics, which association agreements and the current enlargement policy currently fail to guarantee. 

There is no doubt that, after the end of hostilities, the EU and other international institutions will have 

to provide significant support to Ukraine to rebuild its economy and infrastructure. A clear 

perspective of full accession to the single market would therefore also promote the most effective 

possible use of the expected large-scale funding and support to reconstruct the country’s economy. 

To supplement this, the EU should establish a special fund, which could draw on the experience 

of the bloc’s NextGenerationEU reconstruction fund and be based on common borrowing. It could 

be complemented by loans from the World Bank and support from the International Monetary Fund 

to ensure the liquidity of the recovering Ukrainian state. The disbursement of resources from such 

a fund – irrespective of their amount – would be an integral part of the new EU strategy towards 

Ukraine. Disbursement should be based on national integration plans to be drawn up by the partner 

countries. These plans would serve reconstruction and modernisation purposes and support 

the objective of the Partnership for Enlargement states joining the European single market under 

the first pillar model as soon as possible, as the first step towards future membership of the EU. 

The second pillar of the Enlargement Partnership would concern energy security and the green 

transition. As part of stabilising its neighbourhood and supporting its pro-European neighbours, 

the EU should draw up the European Partnership for Enlargement in such a way that it helps 

partnership states strengthen their energy, economic, and political resilience. It should also integrate 

them as closely as possible into the EU’s climate policy and action. 

In recent years, Russia has continually tried to use its position as a major energy supplier to post-

Soviet countries to make future sales conditional on their foreign policy orientation. In response, 

countries in the region have tried to improve their energy infrastructure, diversify their gas imports, 

and undertake domestic reforms to improve the position of their energy sectors. Reforms include 
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introducing important elements of EU energy market regulations such as the liberalisation of energy 

imports, unbundling transit operations, or price deregulations. 

At the same time, the countries of the EU’s eastern neighbourhood face the challenge of transforming 

their energy systems and entire economies in the face of global and EU decarbonisation-orientated 

transition processes. In these countries, the share of renewable energy in electricity generation is low, 

the risk of energy poverty is high, and energy efficiency is weak, alongside other unfavourable 

conditions. They are already coming under pressure to more quickly develop a climate-orientated, 

sustainable energy economy: international commitments, such as those made under the Paris Climate 

Agreement are one factor, as are financial markets’ increasing coolness towards fossil-fuel 

investments and growing interest in renewables. The second pillar of the Partnership for Enlargement 

should thus give strategic importance to deepening cooperation on energy and climate 

policyEuropean policymakers should understand this as a core policy issue that has knock-on effects 

in many other important areas. After all, effective climate and energy policies not only support 

the security and resilience of partner countries, but also contain the potential for technological 

innovation, open up integration into the single market and energy market, create opportunities 

for trade and investment, and drive reforms in the economy as well as in government. Climate and 

energy policy also not only concerns the energy and industry sectors, but affects other aspects 

of economic, public, and private life; it impacts on transport, construction and housing, 

and agriculture, as well as public procurement practices, consumer behaviour, social policy, 

and more. Given that the EU’s immediate neighbourhood faces challenges, especially in terms 

of carbon leakage, how much the union can assist states here to adapt will be an important test of how 

effective it is at pursuing its broader foreign policy efforts. The EU could help address 

this by extending the European Green Deal. 

The climate and energy domain poses a number of challenges that demand the EU adopt an integrated 

approach, recognising and handling trade-offs and conflicting objectives. In anticipation of this, 

the EU, firstly, should seek to ensure that its climate policy aims to provide greater security of supply, 

especially for the countries to its east. This means that its policy should not impact negatively on these 

countries’ energy security during the decarbonisation transition process. Secondly, in the context 

of the green transition, the EU should define more ambitious carbon reduction targets 

for the Partnership for Enlargement countries as compared to the hitherto existing plans, 

while offering them additional financial support to help them go further. 

All these actions can help significantly deepen the EU’s cooperation with its immediate neighbours 

on energy and climate policy. However, the EU should treat these areas as a cross-cutting issue 

of strategic importance for European security, economies, and societies. The most far-reaching goal 

would be to bring Partnership for Enlargement countries to a position where they meet, or come very 

close to meeting, the core objectives of the EU energy-climate policy: that is, significantly improving 

their energy security, sustainability, and competitiveness. In particular, the aim of a reinforced energy 

and climate policy under the Partnership for Enlargement should be to bring states as close as possible 

to the objectives of the European Green Deal, particularly in aspects of energy security. 

Of course, partner countries would not have full access to EU funding. 

The key purpose of the Enlargement Partnership is to respond to the radically changed geopolitical 

situation, which is addressed by the third pillar focused on security and political cooperation. 

This situation offers little prospect of a return to a collective European security system. Regardless 

of how and when the war in Ukraine ends, Russia will remain a threat to the EU. It is impossible 

to envisage a restoration of trust in relations with Vladimir Putin’s regime or its ilk that would allow 

the creation of a lasting framework for a security order based on common principles. The countries 

within the Partnership for Enlargement in particular (and Ukraine above all) will be vulnerable 

to Russia’s attempts to subjugate, destabilise, and bring them into its sphere of influence. 

Other possible threats should not be overlooked either. They include China’s infiltration 

into, and the bolstering of, its influence in the Balkans and eastern Europe, as well as Turkey’s 
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aspirations to play a more active role in the Balkans especially. All of these actions will not 

only threaten the stability of these countries but also pose a serious risk to the interests of the EU. 

If the Partnership for Enlargement is to have its intended effect – paving the way to the eventual EU 

accession of new members and preventing permanent destabilisation of the EU’s immediate 

neighbourhood – it also needs to play a role in the area of security. For the EU to gain a geopolitical 

identity and build its sovereignty, and given that these ambitions are now more important than ever, 

then its contribution to the security of eastern Europe and the Balkans will be the most important test 

of its ability to achieve these goals. In the case of Ukraine in particular, any plans for integration 

or cooperation with the EU will only be feasible if the country manages not only to defend itself 

against current Russian aggression, but also to build a deterrent capacity that minimises the likelihood 

of a similar war in the future. The EU as a whole, and its member states on a bilateral basis, should 

be ready to provide Ukraine with lasting support in this respect, especially in a situation where neither 

NATO membership nor any security guarantees from the West will be a realistic solution 

in the foreseeable future. 

Existing ideas for new forms of cooperation and support, may now receive more attention. 

Under the European Peace Facility (EPF), the EU has been funding significant military support 

to Ukraine since the start of the war. By mid-April 2022, the EU had released three tranches worth 

a total of €1.5 billion. It is worth considering making such assistance permanent under the EPF, 

with the amount of such a permanent fund for Ukraine (and other eastern European countries) 

to be politically determined. The fund should finance supplies of arms and military equipment 

to Ukraine, respectively to other Partnership for Enlargement countries that require such support. 

The committee overseeing and managing the EPF, which includes representatives of the member 

states, could incorporate representatives of the EU’s partner countries as permanent observers. 

It is of utmost importance that the EU engage in a planned and long-term manner in strengthening 

the security of its neighbours. Within the framework of the Partnership for Enlargement, a number 

of project proposals developed by the European Council on Foreign Relations could be implemented 

as part of a proposed Eastern Partnership Security Compact. 

No less important would be actions that the EU could take in agreement with partner countries, within 

the framework of its competences. The war has demonstrated the crucial importance of logistics 

centres, infrastructure, and military mobility in supporting Ukraine to defend itself. In this context, 

it is worth considering involving partner countries in relevant permanent structured cooperation 

(PESCO) projects that would promote greater infrastructure coherence among EU and Partnership 

for Enlargement countries. Before the war, Ukraine had already started negotiations for inclusion 

in PESCO projects. This possibility exists, but has so far required intensive negotiations. 

Furthermore, the EU should set up a strategic forum, which would provide a format for regular high-

level meetings between representatives of the EU and the countries participating in the Partnership 

for Enlargement. These could take place, for example, when the annual reports of the EU’s new 

security strategy, the Strategic Compass, are presented, in which the neighbouring countries play 

a key role. Such a forum could be defined as a Security Council of the EU and the Partnership 

for Enlargement states, and could comprise foreign and defence ministers. Within this framework, 

representatives could discuss major challenges, risks, and the state of cooperation. 

A more ambitious relationship as envisaged under the new partnership also requires stronger political 

ties. Just as accession to the single market will require integration in the areas of law, economic 

policy, and the internal market, there will also need to be greater cooperation and coordination 

in foreign and security policy. Partnership for Enlargement countries should become more deeply 

embedded in the EU’s political framework; without, of course, being involved in the decision-making 

process until they are full members. A first step would be to invite the heads of state and government 

of the Partnership for Enlargement countries to the European Council every two years. 
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Foreign and security policy issues would need to receive a prominent place in the Partnership 

for Enlargement framework. The existing EU agreements with potential partners stipulate 

that they are to align themselves closely with or adhere to the CFSP. Whereas associated countries 

from eastern Europe and Western Balkans states with stabilisation and association agreements have 

various mechanisms for deepened consultation and cooperation with regard to EU foreign 

and security policies, candidate countries are expected to follow EU sanctions 

and declarations – an objective which is not easily achieved, as seen, for example, with the case 

of Serbia during the war in Ukraine. Therefore, it is worth considering asking Partnership 

for Enlargement countries to enhance their commitment by following such measures consistently.  

IV. Conclusion 

During the second half of the 20th century, the dominance of European states in international relations 

ended definitively. The bipolar division of the world between the superpowers could be replaced 

by a persistent bifurcation, where individual actors in international relations will be able to resist each 

other and protect their autonomy but will not be able to subjugate each other. It is one of the four 

scenarios published by the American political scientist J. N. Rosenau (1990), which today appears 

to be the most likely. 

Therefore, is an increasingly urgent need to find a broader platform for the cooperation 

of all European countries, regardless of whether they are members of the European Union or not. 

One of the rational outcomes could be the E40 concept that Middelaar (2022) came up with. The name 

is chosen based on the highway1 that leads from Calais, France, through Belgium, Germany 

and Poland to Ukraine, and on the other hand, based on the roughly 40 countries it should cover. 

This forty includes the EU27 plus the Balkans, Great Britain, Switzerland, Ukraine, Moldova, 

Georgia and possibly others. An essential part of the EU’s response to the transformed geopolitical 

situation will be to rewrite its neighbourhood and enlargement policies. The EU cannot today allow 

itself to continue with business as usual in this area. But neither can it make empty promises 

and delude others with the prospect of fast-track membership that is impossible to fulfil.   

Geopolitically vulnerable countries that aspire to join the EU – the three newly associated countries 

and Western Balkans states – need to be anchored much more firmly and tangibly in the ‘European 

family’. The urgent task is to provide a concrete offer for them. This, however, needs to proceed 

without scrapping enlargement policy, which is still a key instrument for the EU’s foreign policy 

and allows the union to influence and stabilise its environment on the basis of its own values 

and principles. Any offer the EU makes to its European partners in the coming months should 

therefore not be an alternative to enlargement. The goal of the EU’s revised policy should be to build 

a strongly integrated community of all European countries that share common values and principles. 

The EU therefore needs a new strategic project in the form of the Partnership for Enlargement. 

The core of this proposal is not a revised enlargement methodology, nor past ideas of creating 

a “multi-speed union” or “concentric circles”. It envisages the EU taking concrete action to anchor 

in the ‘European family’ those countries that wish to move closer to the union. In this way, they will 

be able to find a permanent place within it. This means involving these countries in stronger 

cooperation right now, while at the same time intensifying the pressure for them to comply 

with the fundamental principles of the EU: the rule of law, democracy, and human rights 

as indispensable preconditions for their full integration with the EU.  

Only a combination of three elements – a strategic decision in favor of the enlarged EU, an increased 

commitment to support the countries of the Enlargement Partnership and a firm attitude to principles 

 
1 The E40 international road is the longest European road with a length of more than 8,000 kilometers. It starts in Calais 

(France) and continues through Belgium, Germany, Poland, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan 

and Kyrgyzstan. It then ends in the city of Ridder in eastern Kazakhstan near the border with China. 

 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 240 

and values – will enable the real realization of the aspirations of the candidate countries 

for the European future and the fulfillment of the interests of the EU itself. 
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THE LOW CARBON FUTURE OF THE AUTOMOTIVE  

INDUSTRY – REALITY OR FICTION? 

Edita Nemcová1, Elena Fifeková2 

Abstract 

Mitigating the pace and subsequently halting climate change is the biggest challenge facing 

the world's population, which is expected to reach almost 9 billion people by 2030. The coverage 

of their consumer demand creates unprecedented pressure on natural resources. Efforts to achieve 

carbon neutrality could contribute to cope up with the current environmental crisis. A key role 

in the decarbonisation process has been referred to automotive industry. The main aim 

of the presented article is to analyse the latest trends in this sector in EU, particular in Slovakia, 

with a special focus on the development of cars using new fuels and their contribution to achieving 

the goals of the Paris Climate Agreement. Methods of statistical description and analysis of data 

from relevant sources and databases are used. Based on the analysis the most important driving forces 

and also limits on the way to decarbonisation of automotive industry are described.  

Keywords 

Decarbonisation, Circular Economy, Automotive Industry, Sustainable Growth 

I. Úvod 

Do roku 2030 sa predpokladá, že celosvetová populácia dosiahne temer 9 miliárd ľudí. Podľa 

odhadov doterajšieho vývoja by asi 1/3 mala tvoriť stredná trieda podieľajúca sa výraznou mierou 

na raste spotrebiteľského dopytu, ktorého pokrytie vytvára bezprecedentný tlak na prírodné zdroje. 

Začiatok 21. storočia sa zároveň nesie v znamení spomalenia globálneho rastu, ktorý sa pripisuje 

na vrub znižovania prorastového vplyvu globalizácie, znižovania váhy strednej triedy, nerovnostiam, 

nedostatku produktívnych investícií, ako aj environmentálnym nákladom (Fifeková, Nemcová, 

Nežinský, Studená, 2020). Klesajúci trend ekonomického rastu navyše v ostatnej dobe zhoršila 

globálna pandémia a vojenský konflikt na Ukrajině.  

Od roku 1886, kedy Carl Benz vynašiel prvé vozidlo so spaľovacím motorom, prešiel automobilový 

priemysel viac ako 130ročným vývojom. V ostatných rokoch zohrávajú vozidlá čoraz dôležitejšiu 

úlohu v každodennom živote ľudí, pričom údaje ukazujú, že celosvetová ročná produkcia vozidiel 

vzrástla z 58 miliónov v roku 2000 na 92 miliónov v roku 2019. Automobilový priemysel zároveň 

patrí k odvetviam, ktoré majú výrazný vplyv na životné prostredie, a to nielen procesom výroby 

svojich produktov, ale najmä v procese ich využívania. Historicky sa automobilový priemysel príliš 

nezameriaval na udržateľné postupy. Tradičné výrobné procesy na montážnej linke – mnohé 

sa používajú aj dnes – využívajú obrovské množstvo energie, kovov, plastov, toxínov a pracovnej 

sily; všetko za sebou zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu. Sektor dopravy je v rámci EÚ zodpovedný 

za 27 % celkových emisií CO2, pričom polovica z nich sa pripisuje osobným autám 

a automobilovému priemyslu. Hoci COVID-19 narušil dodávateľské reťazce a produkcia, 

jako aj predaj áut zaznamenali pokles, je dôležité si všimnúť trajektóriu tohto odvetvia 

před pandémiou. Analýza zameraná na environmentálne dopady automobilového priemyslu (Kong, 

A. at all, 2021) odhaduje, že 86 miliónov áut, ktoré sa predali len za obdobie roka 2018, bolo 

zodpovedných za 9 % celosvetových emisií skleníkových plynov. To je presne dôvod, prečo je 
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dôležitá zmysluplná zmena a prečo môže mať posun smerom k udržateľným postupom 

v automobilovom priemysle taký významný pozitívny vplyv na celú planétu. Mnoho technologických 

nástrojov potrebných na úplnú dekarbonizáciu automobilov je dnes dostupných. Napriek tomu 

ostatný vývoj naznačuje, že pre naplnenie cieľov Parížskej dohody bude potrebná cielená 

hospodárska politika ďaleko presahujúca rámce spotrebiteľskej voľby tak jednotlivcov, 

jako aj producentov automobilov, ktorá by vytvorila priaznivé podmienky pre transformáciu 

tohoto sektora priemyslu v súlade so súčasnými požiadavkami a výzvami umocnenými v dôsledku 

externých šokov ako pandémia COVID-19 a vojenský konflikt na Ukrajine.  

Hlavným cieľom predkladaného článku je analyzovať najnovšie trendy v sektore automobilového 

priemyslu v EÚ, najmä na Slovensku, pričom hlavná pozornosť je zameraná na vývoj výroby 

a predaja automobilov v závislosti od typu používaného paliva, ako aj na prínos zvyšovania podielu 

automobilov využívajúcich iné ako klasické spaľovacie motory k dosahovaniu cieľov Parížskej 

klimatickej dohody. Pre účely analýzy budú použité metódy štatistickej deskripcie a analýzy dát 

z relevantných prameňov a databáz.  Na základe nej, ako aj na základe názorov viacerých odborníkov 

(Grieveson, R. et al., 2021, GPEA, 2021, Kong, A. at al., 2021, Rhodes, B., et al., 2022).  

sú vytipované najdôležitejšie hnacie sily a tiež obmedzujúce faktory na ceste k dekarbonizácii 

automobilového priemyslu. 

II. Trendy vývoja automobilového priemyslu (na trhu s automobilmi) v krajinách EÚ 

Viac ako 70 % našich ciest sa uskutoční autom – či už ide o súkromné auto, taxík alebo carsharing. 

Osobné autá sú pre Európanov zdrojom mobility číslo jedna a ročne priemerne najazdia asi 12 000 

kilometrov. Čo sa automobilov týka, charakterizujú EÚ nasledovné fakty (ACEA, 2022): 

• v EÚ dnes jazdí 243 miliónov áut, ich priemerný vek je 11,5 roka; 

• rozpočty členských krajín EÚ získavajú ročne 398,4 miliardy € z predaja a používania 

osobných automobilov; 

• v roku 2020 bolo v EÚ zaregistrovaných 9,9 milióna osobných automobilov, čo predstavuje 

pokles o 23,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom; 

• v roku 2020 sa do celého sveta vyviezlo 5 189 538 európskych automobilov v hodnote viac 

ako 121 miliárd €; 

• 24,5 % nových áut predaných v EÚ sú vozidlá s alternatívnym pohonom; 

• priemerné emisie nových áut sú 108,2 g CO2/km, čo je oproti roku 2010 zníženie o 22,4 %. 

Automobilový priemysel patrí k odvetviam, ktorých produkciu výrazne negatívne ovplyvnila 

pandémia koronavírusu. V marci 2022 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom registrácia 

osobných áut v Európskej únii naďalej klesala (-20,5 %), celkovo sa predalo 844 187 kusov. 

Negatívny dopad výpadkov v dodávateľskom reťazci spôsobený pandémiou ešte prehĺbila ruská 

invázia na Ukrajinu. Na základe prognóz IHS Markit sa očakáva, že vojenský konflikt na Ukrajine 

spôsobí v roku 2023 pokles celosvetovej výroby automobilov o 1,05 milióna kusov (Rhodes, B.,  

et al. 2022). Pokles predaja bol zapríčinený nie nedostatočným dopytom, ale najmä skutočnosťou, 

že situácia nedovoľovala a naďalej kvôli nedostatku polovodičov nedovoľuje naplno využiť výrobné 

kapacity automobiliek. V dôsledku toho väčšina producentov v krajinách EÚ zaznamenala 

dvojciferný pokles tržieb vrátane štyroch kľúčových trhov: Španielsko (-30,2 %), Taliansko (- 9,7 %), 

Francúzsko (-19,5 %) a Nemecko (-17,5 %). Počas prvého štvrťroka 2022 klesli registrácie nových 

áut v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 12,3 %. Všetky štyri hlavné trhy EÚ 

zaznamenali pokles: Taliansko o 24,4 %, Francúzsko o17,3 %, Španielsko o 11,6 % a Nemecko 

o 4,6 % (ACEA, 2022c). Okrem negatívneho dopadu na objem produkcie, a tým aj zamestnanosti 

pandémia urýchlila aj niektoré vývojové trendy v automobilovom priemysle, s realizáciou ktorých 

sa začalo už dávnejšie (Nemcová, Fifeková, 2021). Jednou z najväčších výziev pre automobilový 

priemysel je jeho dekarbonizácia, ktorej súčasťou je prechod na nové, ekologickejšie typy paliva. 
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Vývoj percentuálneho podielu novo registrovaných automobilov v EÚ podľa typu paliva zachytáva 

nasledujúci graf (obrázok 1): 

Obrázok 1 Percentuálny podiel novo registrovaných automobilov v EÚ podľa typu paliva v rokoch 2017 – 2020  

 
Zdroj: ACEA 

Zatiaľ čo automobily s benzínovým motorom stále tvoria temer 50 %, podiel automobilov 

s dieselovým motorom sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2017 znížil približne o 37%. Kým v roku 

2017 tvorili automobily s iným ako benzínovým a dieselovým motorom iba 6 %, v roku 2020 ich 

podiel vzrástol na 24,5 %, teda viac ako štvornásobne.  

Podľa údajov ACEA (2022b) v roku 2021 tvorili hybridné elektromobily (HEV) 19,6 % všetkých 

nových áut registrovaných v rámci EÚ v porovnaní s 11,9 % v roku 2020. Elektromobily na batérie 

(BEV) zaznamenali taktiež výrazný nárast predaja, keď ich podiel na celkovom objeme novo 

registrovaných automobilov roku 2021 bol 18,0 % oproti 10,5 % podielu v roku 2020. V tom istom 

období sa útlm na automobilovom trhu EÚ negatívne premietol do predaja vozidiel s naftovým 

aj benzínovým pohonom. Napriek tomu vychádzajúc z podielu na trhu v roku 2021 v predaji áut v EÚ 

stále dominovali autá využívajúce konvenčné typy palív, čo predstavuje 59,6 % všetkých nových 

registrácií. Aj tak však od októbra do decembra 2021 registrácie benzínových aj naftových áut 

v Európskej únii zaznamenali dvojciferný pokles. Predaj benzínových klesol o 33,5 % na 778 450 

kusov, pričom s výnimkou Bulharska, Írska a Slovinska pokles zaznamenali takmer všetky krajiny 

EÚ. V dôsledku toho podiel benzínových áut  klesol zo 40,6 % v poslednom štvrťroku 2020 na 35,8 % 

v rovnakom období v roku 2021 (ACEA, 2022). Diesel zaznamenal ešte silnejší pokles (-50,9 %) 

zo 729 446 kusov v roku 2020 na 358 083 kusov v poslednom štvrťroku 2021, pričom výrazný pokles 

zaznamenali s výnimkou Bulharska všetky členské štáty. Podiel dieselových automobilov v rámci 

EÚ tak klesol z 25,3 % v poslednom štvrťroku 2020 na 16,5 % v roku 2021. Celkovo však v roku 

2021 zostal benzín stále typom paliva so zďaleka najväčším podielom na trhu (40,0 %). Vývoj 

registrácie nových automobilov v závislosti od typu používaného paliva v roku 2022 v porovnaní 
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s rokom 2021 bol v EÚ (obrázok 2) a na Slovensku (obrázok 3) nasledovný (automobily sú podľa 

typu paliva členené na BEV: elektromobily na batérie, HEV: hybridné elektromobily, PHEV: plug-

in hybridné elektromobily, NGV: automobily na zemný plyn, LGV: automobily na kvapalný ropný 

plyn, automobily s benzínovým a dieselovým motorom): 

Obrázok 2 Vývoj registrácie nových automobilov v EÚ podľa typu paliva  

 
Zdroj: ACEA   

Obrázok 3 Vývoj registrácie nových automobilov v SR podľa typu paliva 

 
Zdroj: ACEA  

Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím slovenskej ekonomiky, o čom svedčí aj fakt, 

že podiel automobilovej výroby na priemyselnej výrobe SR bol za rok 2019 vo výške 51,5 % (ZAP 

SR, 2021). Slovensko aj naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel v prepočte na počet 

obyvateľov. V prepočte na tisíc obyvateľov sa v roku 2021 vyrobilo 184 vozidiel, vysoko 

nad priemerom EÚ, ktorý predstavuje 25 automobilov v prepočte na 1000 obyvateľov. Slovensko 

však zatiaľ zaostáva vo využívaní ekologickejších automobilov. Za výrazne nižším predajom 

elektromobilov na Slovensku v porovnaní s EÚ je s najväčšou pravdepodobnosťou ich cena, menší 

podiel na celkovej produkcii automobilov vyrábaných v SR, ako aj zatiaľ nedostatočná sieť nabíjacích 

staníc. V súčasnosti predstavuje batéria 35% ceny elektromobilu (AutoFocus Slovakia, 2022). 
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Predpokladá sa, že do roku 2030 by mohla klesnúť na 15 %. Celkovo je na Slovensku 

zaregistrovaných iba 6 tisíc elektromobilov a plug-in hybridov. No do roku 2030 ich musí mať 

Slovensko podľa noriem EÚ skoro štvrť milióna. Nižší podiel predaja elektromobilov na Slovensku 

je okrem toho spôsobený aj neexistenciou reálne a efektívne fungujúceho systému vládnych stimulov, 

ktorý je už vo viacerých vyspelých krajinách EÚ zavedený v praxi. Okrem Slovenska aktuálne 

nemajú žiadnu podporu na nákup elektromobilov z 27 štátov EÚ len Poľsko, Bulharsko, Lotyšsko, 

Estónsko, Cyprus a Malta. Ostatný vývoj však naznačuje, že by v tomto smere mohlo na Slovensku 

dôjsť k zmene. Ešte začiatkom roka 2022 sa Ministerstvo hospodárstva SR vyjadrilo, 

že před dotáciami na nákup elektromobilov preferuje štátnu podporu na budovanie nových 

nabíjačiek. Avšak po kritike automobiliek zmenilo v júni 2022 postoj k dotovaniu nákupu 

elektromobilov. Už ho neodmieta. Situáciu môže okrem iného vylepšiť aj obrovský balík zatiaľ 

nevyčerpaných eurofondov, ktorý by mohol byť hypoteticky využitý na poskytnutie dotácií 

záujemcom o kúpu elektromobilov. Nutnosť prechodu od produkcie vozidiel so spaľovacími motormi 

k elektrickým bude na Slovensku, ktoré sa v prepočte produkcie automobilov na 1000 obyvateľov 

umiestňuje na popredných priečkach celosvetového rebríčka, veľmi výrazne ovplyvnená exportnými 

trhmi, z ktorých 74 % oznámilo v súlade s plnením cieľov EÚ zákaz predaja vozidiel so spaľovacími 

motormi do roku 2035. Rozhodujúcu zmenu v súvislosti s produkciou elektromobilov pre Slovensko 

predstavuje avizovaný príchod švédskej automobilky Volvo, ktorá ako výhradný výrobca 

luxusnejších automobilov zároveň na Slovensko prinesie prvú výrobu väčších elektromobilov a bude 

produkovať výlučne elektrické autá. Tento zámer sa odvíja od stratégie koncernu, ktorý chce od roku 

2030 produkovať výhradne elektrické autá. 

Podľa údajov ACEA (2022a) priemerné nové auto v EÚ vyprodukuje 108,2 g CO2/km. Podiel nových 

áut podľa emisných tried sa v EÚ vyvíjal v rokoch 2013 – 2020 nasledovne (obrázok 4):  

Obrázok 4 Podiel nových automobilov podľa emisných tried v EÚ v období 2013 - 2020 

 
Zdroj: ACEA  

Možno konštatovať, že okolo 80 % novo predaných áut vyprodukuje menej ako 130 g CO2/km. 
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2022b). Najväčší medziročný pokles – o 11,3 % bol zaznamenaný v roku 2020. Napriek faktu, 

že k priaznivému vývoju prispela vo veľkej miere pandémia, v dôsledku ktorej došlo k radikálnemu 

zníženiu mobility, významnú úlohu zohráva zvýšenie percentuálneho podielu automobilov s iným 

ako benzínovým alebo dieselovým motorom na celkovom objeme áut (obrázok č. 1). Oveľa 

výraznejší pokles emisií CO2 bol v EÚ zaznamenaný v procese výroby automobilov, od roku 2005 

klesli o 48,5 %. Rovnako priaznivý vývoj ukazujú čísla pri spotrebe vody vo výrobnom procese, 

keď sa potreba vody na jeden vyrobený automobil od roku 2005 znížila o 53,8 % (ACEA, 2022b). 

Vývoj naznačuje, že v priebehu ostatných pár rokov sa udržateľné a „zelené“ postupy a metódy 

výroby stali ústrednou témou diskusií výrobcov automobilov na celom svete. Aj správanie 

spotrebiteľov sa čoraz viac posúva smerom k environmentálne uvedomelému a automobilový sektor 

sa musí rýchlo a efektívne prispôsobiť. Ako však výrobcovia automobilov ekologizujú svoje procesy? 

Existuje niekoľko kľúčových postupov, ktoré implementujú na dosiahnutie udržateľných operácií. 

Po prvé, hľadajú nové spôsoby, ako recyklovať a predĺžiť životnosť jednotlivých súčastí a produktov. 

Vyvíjajú ľahké vozidlá s nízkou spotrebou a napokon hľadajú alternatívy ku klasickému 

spaľovaciemu motoru využívajúcemu fosílne suroviny. 

III. Hybné sily a limity transformácie automobilového priemyslu 

Existuje všeobecný konsenzus, že udržateľnosť je pre automobilový priemysel kľúčová. Pre úspešnú 

transformáciu je nevyhnutné uvedomenie si, čo vlastne udržateľnosť v automobilovom priemysle 

znamená. Udržateľná alebo „zelená“ výroba automobilov sa v podstate zameriava na minimalizáciu 

výrobného odpadu a vplyvu výroby a spotreby vozidiel na životné prostredie. To sa zvyčajne 

dosahuje prispôsobením návrhov produktov, výrobných procesov a celého výrobného cyklu normám 

šetrnejším k životnému prostrediu. 

V januári 2022 Európska komisia (EC, 2022a) zverejnila svoju víziu transformácie, ekosystém 

mobility. Tento dokument obsahuje celý rad scenárov na transformáciu automobilového, 

železničného a lodného priemyslu, pričom podporuje synergie medzi týmito sektormi. V reakcii 

na to Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA), Európske združenie dodávateľov 

automobilového priemyslu (CLEPA), Európska rada pre obchod a opravy motorových vozidiel 

(CECRA) a Európske združenie výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) zverejnili z desiatich bodov 

pozostávajúci akčný plán pre odolný, inovatívny, udržateľný a digitálny ekosystém mobility. 

Zamestnanci a spotrebitelia by mali byť stredobodom transformácie automobilového sektora, tvrdia 

združenia. Environmentálne a digitálne dôsledky Zelenej dohody by mali byť kľúčovými piliermi 

prechodu, pričom nemožno strácať zo zreteľa nedávne výpadky dodávateľského reťazca spôsobené 

COVID-19 a vojnou na Ukrajine. 

Pre automobilový sektor, či už veľkých producentov alebo malé a stredne veľké podniky, bude 

prechod na vozidlá s nulovými emisiami do roku 2035 znamenať výzvy pre rôzne časti hodnotového 

reťazca. Zatiaľ čo výrobcovia vozidiel môžu jednoduchšie prispôsobiť svoje produktové portfólio, 

dodávatelia komponentov budú pravdepodobne musieť čeliť viacerým prekážkam pri prispôsobení 

svojej produkcie novým požiadavkám, čo môže v niektorých regiónoch EÚ výrazne ovplyvniť 

zamestnanosť. Zároveň však môže prechod na nulové emisie a zdieľanú mobilitu znamenať 

významné príležitosti, napríklad pre rozšírenie produkcie o nové oblasti ako výroba batérií, 

budovanie inteligentných sietí, digitalizácia, automatizácia, elektronika či softvér. 

K významným hnacím silám rozvoja udržateľného automobilového priemyslu patria najmä (SAP, 

2022) nasledovné:  

• Dotácie a dlhodobé hospodárske stratégie 

Vládne dotácie zohrávajú významnú úlohu pri napredovaní smerom k udržateľným postupom. Nové 

smernice, ako napríklad Európska zelená dohoda a Parížska dohoda, nútia automobilové spoločnosti 

hľadať udržateľnejšie riešenia na splnenie prísnych cieľov na ceste k uhlíkovej neutralite. Európska 

komisia napríklad navrhuje 55 % zníženie emisií CO2 z vozidiel do roku 2030 a 100 % zníženie 
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do roku 2035, čo by v Európskej únii takmer znemožnilo predaj vozidiel na fosílne palivá. 

Tieto dohody dopĺňajú rôzne uhlíkové dane, stimuly a dotácie na podporu používania elektrických 

vozidiel, ktoré ponúkajú viaceré inštitúcie na jednotlivých úrovniach riadenia. Výsledkom je, 

že automobilový priemysel úzko spolupracuje s ropným a plynárenským priemyslom na budovaní 

udržateľnej budúcnosti, keďže ropné a plynárenské spoločnosti majú zámer transformovať svoju 

produkciu na alternatívne palivá a orientovať sa na vývoj nabíjacích staníc pre vozidlá a iné oblasti 

činnosti. Ďalej sú tu dlhodobé stratégie zahŕňajúce investície do infraštruktúry a ľudského kapitálu, 

výskumu a trhov práce. Vypracovanie kvalitných dlhodobých stratégií je náročnejšie a trvá dlhšiu 

dobu, ale dokážu zabezpečiť trvalú a dlhodobú konkurencieschopnosť bez zbytočných dotácií, 

ktoré vytláčajú súkromné investície. Vybudovanie základnej infraštruktúry dostupnej pre všetky 

konkurencieschopné firmy, vytvorenie možností výchovy a vzdelávania kvalifikovanej pracovnej 

sily schopnej adaptovať sa na požiadavky digitálnej a zelenej transformácie sú kľúčové nielen 

pre odvrátenie rizika presunu výroby do inej krajiny, ale aj pre prilákanie nových výrobcov. Investície 

do odbornej prípravy a výskumu sú jedným z predpokladov, aby sa krajiny nepremenili 

iba na montážnu dielňu, ale aby do nich investori presunuli aj ziskové zložky dodávateľského reťazca 

(Grieveson at al., 2021)). Ľudský kapitál a investície do infraštruktúry podporujú všeobecný rast 

a majú silné pozitívne vedľajšie účinky na produktivitu iných sektorov. Toto znižuje mieru ohrozenia 

štrukturálnymi zlomami a zmenami trendov rozvoja v danom sektore. 

• Zákaznícke preferencie a meniace sa očakávania 

Očakávania zákazníkov, investorov a dokonca aj zamestnancov sa menia, čo má veľký vplyv 

na automobilový sektor. Technologicky zdatní a ekologicky uvedomelí spotrebitelia čoraz viac 

požadujú vo vozidlách intuitívne technológie a zároveň ich požiadavky vyvíjajú tlak na producentov 

automobilov, aby sa zamerali na udržateľné postupy a modely s alternatívnymi palivami, akými 

sú napríklad elektrické vozidlá. Okrem vonkajšieho tlaku zo strany zákazníkov a investorov mnohé 

automobilové firmy čelia aj vnútornému tlaku zo strany vlastných zamestnancov. Dlhoroční 

zamestnanci odchádzajú do dôchodku a spolu s nimi aj tradičné metódy a spôsoby rozmýšľania. 

Často ich nahrádza nová generácia zamestnancov s vysokou úrovňou technických znalostí, ktorí 

spochybňujú konvenčné metódy. V dôsledku toho sa v súčasnosti čoraz väčší počet zamestnancov 

pýta svojich vlastných zamestnávateľov, či vyrábajú vozidlá čo najudržateľnejším spôsobom, 

a navrhujú alternatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a znížiť spotrebu materiálov. Výsledkom je, 

že tlak na udržateľnú zmenu nepôsobí len zvonku, ale zvyšuje sa aj zvnútra firiem samotných. 

• Megatrendy 

Niekoľko megatrendov v automobilovom priemysle je veľkým hnacím motorom inovatívnych zmien. 

Patrí k nim vývoj autonómnych vozidiel a vozových parkov, využívanie údajov zo zdieľaných 

vozidiel, programy zdieľania áut, iniciatívy alternatívnej dopravy a samozrejme zmena orientácie 

automobilového priemyslu smerom k elektrickým vozidlám. Zvýšené využívanie vyspelých 

technológií a rozširujúca sa výroba elektrických vozidiel úplne zmenili spôsob, akým sa autá tradične 

vyrábajú. Prechod na výrobu elektrických áut spôsobil, že niektoré pracovné miesta sa stali 

nadbytočnými a taktiež zastaraným sa stal tradičný výrobný proces na montážnej linke. V súčasnosti 

sa zamestnanci rekvalifikujú, aby získali pokročilé technické zručnosti, a výrobné operácie na linke 

sa nahrádzajú modulárnymi výrobnými metódami, kde sa na linke nepresúva produkt k pracovníkom, 

ale pracovné tímy k produktu. Auto stojí na jednom mieste a špecializované vysokokvalifikované 

tímy sa presúvajú k nemu, aby na ňom pracovali v rôznych fázach výrobného procesu. 

To má pozitívny vplyv na udržateľnosť, pretože to znižuje potrebu priestoru, energie a pracovnej sily 

vo výrobnom procese.  

Ako úzke miesto snáh smerujúcich k elektromobilite sa javí dodávateľský reťazec automobilového 

priemyslu. Ak chceme v súlade s Parížskou dohodou obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C, 

nemôže byť ignorované ani zníženie emisií skleníkových plynov v dodávateľskom reťazci. V prípade 

vozidiel so spaľovacím motorom predstavujú emisie skleníkových plynov z výroby vozidiel približne 

20 % emisií počas životného cyklu vozidla, pričom najvýraznejšie sa na emisiách podieľa ťažba 
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a spracovanie ocele a hliníka, surovín využívaných v procese výroby (GPEA, 2021). V porovnaní 

s vozidlami so spaľovacími motormi je podiel emisií skleníkových plynov vznikajúcich v procese 

výroby BEV ešte vyšší, predstavuje 50 % emisií vyprodukovaných počas celého životného cyklu 

automobilu. Vysoký podiel emisií skleníkových plynov v dodávateľskom reťazci výroby BEV 

spôsobujú hlavne batérie, oceľ a hliník sa na nich podieľa nižším percentom. Vzhľadom na to, 

že dodávateľský reťazec výrobcov automobilov zahŕňa mnoho priemyselných odvetví a tisíce firiem, 

dekarbonizácia dodávateľského reťazca je systémový problém. Preto implementácia komplexného 

a holistického programu dekarbonizácie zameraného na dodávateľský reťazec je pre prechod 

k elektromobilite nevyhnutná. Ceny batérií od ich prvého uvedenia na trh na začiatku 20. storočia 

dramaticky klesli o viac ako 97 %. Doposiaľ sa však nepodarilo v zodpovedajúcej miere znížiť 

uhlíkovú stopu ich výroby, ktorá je súhrnom viacerých energeticky a zdrojovo náročných činností. 

Uhlíkovú stopu elektromobilov by mohla významne znížiť nová generácia batérií. Pevné batérie 

sa označujú za ďalšiu generáciu batérií pre elektromobily. Okrem vyššej bezpečnosti, dlhšieho 

dojazdu, rýchlejšieho nabíjania a nižšej ceny majú podľa novej štúdie v porovnaní so súčasnými 

batériami aj nižšiu uhlíkovú stopu.  

Proces dekarbonizácie veľmi negatívne ovplyvnil vojenský konflikt vyvolaný Ruskom. V dôsledku 

zníženia dodávok ropy a plynu sa Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a pár ďalších krajín 

začalo opäť zameriavať na uhlie (Slovensko zatiaľ nie). Odkladajú plány na odstávku uhoľných 

elektrární, prípadne opäť spúšťajú už odstavené. Je to relatívne rýchle riešenie. Ak sa viac elektriny 

vyrobí z uhlia, ušetrený plyn môže ísť do priemyslu, domácností alebo zásobníkov. Environmentálne 

nevýhody takéhoto riešenia sú zrejmé a ďalekosiahle. No uhlie nie je hlavným ohrozením naplnenia 

klimatických cieľov EÚ. Návrat k nemu bude s najväčšou pravdepodobnosťou krátky. Spaľovacie 

motory patria spolu s neefektívnymi budovami a zemným plynom k trom najväčším slabinám Zelenej 

dohody. Na jednej strane rastúce ceny ropy a plynu majú za následok dočasný návrat k výrobe energie 

z uhlia, na druhej strane môžu prispieť k značnému zníženiu dopytu po SUV so silnými motormi 

a vysokou spotrebou a zvýšiť konkurencieschopnosť výroby áut s alternatívnym pohonom, v prípade 

osobných áut najmä hlavne elektromobilov. 

IV. Záver 

Znečistenie ovzdušia, ktoré zapríčinilo takmer 3,5 milióna predčasných úmrtí v roku 2017, 

je celosvetovo najväčším environmentálnym zdravotným rizikovým faktorom, (Pietrzak, K. -

Pietrzak, O., 2020). Sektor dopravy je hlavným zdrojom tejto zdravotnej záťaže (Anenberg, S. - 

Miller, J. - Henze, D. - Minjares, R., 2016). Európska únia a jej členské štáty prijímajú množstvo 

opatrení na zníženie negatívneho vplyvu dopravy na zdravie a životné prostredie. Európsky dopravný 

sektor dosiahol výrazné zníženie emisií niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie – najmä v dôsledku 

zavedenia emisných noriem, finančných opatrení, využívania alternatívnych palív a opatrení 

na obmedzenie dopravy (European Environment Agency, 2016). Napriek tomu sa emisie 

skleníkových plynov spôsobených sektorom dopravy zvyšovali a doprava zostáva aj naďalej hlavným 

zdrojom emisií tuhých častíc, oxidu dusičitého a hluku.  

Na ceste k udržateľnosti sa bude musieť automobilový priemysel vyrovnať s viacerými prekážkami. 

Zo širšieho uhla pohľadu možno konštatovať, že producenti automobilov zatiaľ nerealizovali 

dostatočné opatrenia potrebné pre prechod k bezuhlíkovej ekonomike. Súčasnou realitou je, že 99 % 

áut na cestách využíva ako pohonné palivo fosílne suroviny. Vzhľadom na pretrvávajúci vysoký 

podiel predaja automobilov s benzínovým pohonom je prechod na produkciu s inou formou pohonu 

príliš pomalý. Po prvé, počet a podiel BEV a FCEV (elektromobily s palivovými článkami) 

je stále príliš nízky. V súčasnosti premáva na cestách asi iba 12 miliónov osobných elektromobilov, 

pričom toto číslo zahŕňa aj HEV a PHEV, čo predstavuje len 1 % z celosvetového počtu áut 

na cestách.  Väčšina nových v súčasnosti predávaných áut stále využíva klímu ničiaci benzín 

alebo naftu. Poprední výrobcovia vozidiel so spaľovacími motormi sa neprispôsobili dostatočne 

rýchlo požiadavkám a neboli ochotní plne sa zaviazať k prechodu na BEV/FCEV.  
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Aj keď niektoré automobilky sa snažili znížiť emisie skleníkových plynov svojich produktov výrobou 

HEV, treba poznamenať, že HEV a PHEV nie sú skutočným riešením pre životné prostredie a klímu. 

Teda elektrifikácia dopravy a prechod od áut so spaľovacími motormi by sa rozhodne nemala uberať 

touto cestou, pretože sa stále spoliehajú aj na fosílne palivá a majú menší potenciál znižovania emisií. 

Masívny prechod od vozidiel so spaľovacím motorom na elektrické vozidlá si vyžaduje prevratné 

zmeny dodávateľského reťazca komponentov a materiálov v procese ich výroby, ako napríklad 

použitie hliníka a uhlíkových vlákien namiesto ocele. Výroba elektromobilov bude vyžadovať nové 

dodávateľské reťazce najmä kvôli ich novým komponentom ako sú elektromotory a batérie. Obavy 

o udržateľnosť dodávateľských reťazcov pre elektromobily a s nimi súvisiace environmentálne 

vplyvy sa týkajú najmä batérií. Rozhodujúcim faktorom bude dostupnosť surovín pre výrobu batérií. 

Za najkritickejšiu označila EÚ situáciu, čo sa týka dodávok lítia, niklu a kobaltu pre ich veľkú 

dôležitosť pre vývoj ekonomiky, ako aj potenciálny nedostatok v budúcnosti (GPEA, 2021). 

Prechodom na elektromobily sa transformácia nekončí. BEV bude znamenať zelenú budúcnosť 

iba vtedy, ak bude dostatok zdrojov bezuhlíkovej energie, preto je potrebné výrazne zvýšiť produkciu 

obnoviteľnej energie. V projekte REPowerEU (EC 2022b) je jedným z hlavných pilierov plánu EÚ 

na zníženie závislosti od dovozu fosílnych palív z Ruska rýchle zvyšovanie podielu obnoviteľnej 

energie. Do roku 2030 by mali obnoviteľné zdroje pokryť až 45 percent celkovej spotreby energie 

v Európe. Taktiež je nevyhnutné vybudovať infraštruktúru umožňujúcu opätovné použitie 

a recykláciu batérií. Výskum a vývoj by sa nemal zameriavať len na zlepšenie výkonu batérie, 

ale čo je dôležitejšie, na ich dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu batérií.  

Nárast podielu elektrických vozidiel za ostatné desaťročie bol povzbudený aj vďaka viacerým 

opatreniam na podporu ich predaja na kľúčových trhoch. Netreba však strácať zo zreteľa 

nebezpečenstvo stále sa rozširujúceho objemu trhu s automobilmi, ku ktorému by mohlo dôjsť 

v mene nahrádzania automobilov so spaľovacím motorom. Aby tento prechod bol zmysluplný a mal 

požadovaný efekt na klímu, ich postupné vyraďovanie musí ísť ruka v ruke so znížením celkového 

objemu automobilov. Výrobcovia automobilov budú musieť zásadne prehodnotiť svoje obchodné 

modely, ktoré sú v súčasnosti založené na dosahovaní zisku predajom stále väčšieho množstva áut 

čoraz rýchlejším tempom. 

Je nesporné, že udržateľná mobilita je predovšetkým o uspokojovaní potrieb mobility samotnej. 

Avšak zároveň je o plnení požiadaviek efektívnosti a udržateľnosti, ekonomickej, environmentálnej 

i sociálnej. Dosiahnutie cieľov udržateľnej mobility v mestách i regiónoch bude vo veľkej miere 

závisieť od adekvátnych rámcových podmienok. Iba primerané rámcové podmienky zabezpečia 

uspokojenie jednej zo základných slobôd garantovaných EÚ, ktorou je voľný pohyb osôb a tovaru. 

Financovanie: 

Príspevok vznikol v rámci projektu Vega 2/0001/22 „Slovensko 2030“. 
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PISA SCORE AS A PREDICTOR  

OF AGE-STRUCTURED HUMAN CAPITAL  

Eduard Nežinský1,2 

Abstract 

Sustainability of public finances associated with an aging population and the environmental 

challenges in the recent decades will be accompanied with significant changes in the labor market. 

Knowing the determinants of labor supply and demand can be of substantial help, informing 

institutional reforms in education which can be in aid of closing the gap between demand and supply 

through timely action. Due to the structure and interdependencies in the Slovak economy along with 

the high level of specialization in the automotive industry, labour market in Slovakia is in a constant 

need of technically educated labour. Theory links technical skills related human capital 

to performance in numeracy tests for students (PISA) and adults (PIAAC). The aim of this study 

is to exploit PISA numeracy scores in predicting PIAAC performance of the future labour market 

participants in Slovakia. PIAAC projections for 2030 are calculated by use of PISA results 

as a determinant of cognitive abilities in later life. The declining trend in PISA scores fuels 

the deterioration of PIAAC performance across age categories and shifts the “center of mass” 

of the population's cognitive skills towards older age groups. Along with that, PISA results can serve 

to gauge inequalities of opportunities across population. Forthcoming PIAAC 2023 survey provides 

the opportunity to augment time dimension of the results data, compare cohorts over time, and refine 

forecasts. Based on provided evidence, educational policy should counteract the downward trend 

in PISA performance and human capital depreciation.  

Keywords 

Technical Education, PISA, PIAAC, Numeracy Projection 

I. Introduction and Literature Review 

Rapid changes to technology brought forth by the Industry 4.0 along with population ageing 

determine the most important challenges in the labour market, affecting public finance sustainability 

in the short-run to long-run period. Assessment of the ongoing changes provides a basis for decision 

making. 

Given the structure and interdependencies in the Slovak economy along with the high level 

of specialization in the automotive industry, labour market in Slovakia is in a constant need 

of technically educated labour. Empirically, higher skills generally pay off in higher wages, robust  

to different earnings and skill measures, additional controls, and various subgroups in developed 

countries (Hanushek et al., 2015). On the other hand, hard-to-fill and unfilled vacancies could reduce 

output per worker levels in high-tech firms (Bennett & McGuiness, 2009). Koedel & Thyhurst (2012) 

find positive effect of stronger math skills on labour market outcomes via resume-based field 

experiment in US. Focusing on specific skills, Joensen & Nielsen (2003) confirm causal effect 

between a high-school math and the later earnings of the students providing the evidence that more 

productive sectors are more demanding as to the mathematical content in knowledge and skills. 

Economic returns for an individual were found to be higher, along with medicine and education, 

in technical areas of engineering, architecture, computer science and IT (Kelly et al., 2008). Choice 

of technical track in vocational education makes students better off compared to science or business 
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tracks (Meer, 2007). This predetermines a particular interest in technically educated labour force 

group. 

While most of the earlier studies employed grade point average (GPA) scores to assess students´ 

performance, specific cognitive skills have been successfully measured in OECD survey programmes 

– PISA and PIAAC. Policy-driven initiatives planned on a cyclic basis, both are intended to provide 

policy makers at the national and international levels with information that can inform policy-setting 

and planning of diverse types of social interventions and educational programs (Gall & Tout, 2014). 

While PISA (Program for International Student Assessment) focuses on competencies of 15-year-old 

students, PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) assesses 

competencies of adult labour force aged 16–65.  

For math skills evaluation, there are two respective similar constructs – “numeracy” 

and “mathematical literacy”.  Related in terms of the core underlying ideas, both refer to the ability 

of individuals to cope with tasks that could likely to appear in the real world and could contain 

mathematical or quantitative information. While “numeracy” and “mathematical literacy” are not two 

labels for the same entity, the two are considered correlates. Individual´s school PISA math 

performance determines to an extent his/her adult lifelong math-related cognitive skills. 

Thus, for the purpose of this study we use “NUM” as a common label fusing “numeracy” 

and “mathematical literacy”. 

As long as the goal of labour-market-related policy making is to ensure efficiency of the labour 

market, educational policy and the quality of human capital (HK) are involved to help overcome 

the mismatch between the supply and demand of the labour force. Given the demographic trends 

and human capital depreciation, future cognitive-skill-structure of the labour supply might raise 

concerns. In empirical studies, a volume of literature uses PISA / PIAAC scores as proxies for quality 

of HK and the core growth determinant (Hanushek & Woessmann, 2008). Newly a cohort-weighted 

average of past student test scores and mean years of schooling constitute a stock measure of HK 

that is strongly linked to productivity (Egert et al., 2022). A nuanced approach, accounting 

for the evolution of skills over the individual´s lifespan, makes use of PISA to predict PIAAC 

performance (Gustafson, 2016). PIAAC data can be used directly to assess a mismatch by means 

of analysing returns to numeracy skills (Allen, 2013; Hanushek et al., 2013). 

In socially oriented efficiency-vs-equity studies exploiting Roemer´s (1998) conceptual framework 

PISA performance is used in equality of opportunity analyses (Gamboa & Waltenberg, 2012). 

The association of PISA scores and indices related to socio-economic inequality was demonstrated 

by Mazurek et al. (2021). Thorson & Gearhart (2018) brought forward causal claims regarding 

adverse effects of income inequality on educational outcomes, particularly in math.  

Figure 1 Total labour force education 

 
Source: LFS (2017) 
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In Slovak decision-making environment the need for increasing HK quality has been articulated 

in a number of multiple levels strategic statements. Labour market studies have exposed a persistent 

mismatch as to education (Štefánik, 2018). Massively specialized in automotive industry, Slovak 

labour market demands technically skilled labour to a greater extent. The overall share of technically 

educated (tech) labour1 was 47% as displayed in Figure 1. A detailed breakdown across industries 

(NACE 2) is provided in Table 1. 

Table 1 Composition of industries´ labour in Slovakia by education (2017) 

Industry   no reply non-tech tech 

A Agriculture, forestry and fishing 0,07 0,49 0,44 

B Mining and quarrying 0,07 0,12 0,81 

C Manufacturing 0,09 0,25 0,67 

D Electricity, gas, steam supply 0,02 0,21 0,78 

E Water supply; waste management 0,12 0,18 0,70 

F Construction 0,06 0,15 0,79 

G Wholesale and retail trade 0,08 0,50 0,42 

H Transportation and storage 0,06 0,35 0,59 

I Accommodation and food service activities 0,08 0,65 0,27 

J Information and communication 0,04 0,39 0,57 

K Financial and insurance activities 0,11 0,70 0,18 

L Real estate activities 0,01 0,45 0,54 

M Professional, scientific and technical activities 0,04 0,67 0,29 

N Administrative and support service activities 0,25 0,32 0,42 

O Public administration and defence 0,18 0,51 0,31 

P Education 0,04 0,78 0,18 

Q Human health and social work activities 0,08 0,74 0,19 

R Arts, entertainment and recreation 0,13 0,60 0,26 

S Other service activities 0,08 0,67 0,24 

TU Activities of extraterritorial organisations and households as employers;  0,33 0,22 0,44 

Source: LFS, Author´s calculation 

One can notice from the Table 1 that the tech content is at quite a variance across the labour force 

in individual industries. A considerable tech content (above 70%) is demanded in mining 

and quarrying, energy and water supply, construction followed by manufacturing, transportation, ICT 

and real estate services. Abstracting from the allocating mechanism we are interested 

in how the overall tech content in HK is determined. Based on the aforementioned studies, we suggest 

PISA numeracy (NUM) performance as a determinant of the present level of tech related HK.  

The aim of this study is thus to exploit PISA numeracy scores in predicting PIAAC performance 

of the future labour market participants in Slovakia. According to the demographic projections (Bleha 

et al., 2013), the year 2030 is a point when and significant changes in the assumptions used can be 

expected under the most optimistic scenario where the total population of Slovakia starts to decrease. 

Utilizing trends of determinants, projections for 2030 of PIAAC performance across age groups are 

calculated, conditioned on the available controls. We conclude that the centre of “cognitive skills 

mass” will shift as oncoming age groups will lose numeracy skills due to the down-trending PISA 

performance. In the following, the analysis unfolds providing methodological notes and data source 

description in Section II, presenting results in Section III thereafter. Section IV concludes and outlines 

the future path for the research. 

  

 
1 For the purpose of this study we use results from LFS survey (2017) with self-reported education categorized by ISCED 

classes.  
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II. Methodology and Data 

PISA performance as a PIAAC score predictor 

Cognitive skills evaluation is available from OECD surveys reports from Data Explorer feature 

of the respective survey. In Slovakia, six rounds of PISA were carried out as contrasted to a single 

PIAAC survey in 2012. As explained above, only the NUM dimension of the survey is considered 

for the further analysis. The NUM scores along with the standard errors1 by age groups for Slovakia 

are displayed in Table 2. 

Table 2 PIAAC numeracy scores by age group (2012) 

Age group NUM 

  score SE 

16-19 276 (2,9) 

20-24 280 (2,2) 

25-29 280 (2,3) 

30-34 278 (2,4) 

35-39 284 (2,1) 

40-44 278 (2,6) 

45-49 280 (2,1) 

50-54 270 (2,5) 

55-59 267 (2,4) 

60-65 264 (2,1) 

16-65 276 (0,8) 

Source: OECD 

In most cases, differences between age groups exceed the estimated standard errors. Predictions 

of cognitive abilities must account for this heterogeneity. There are three possible sources 

for the latter: 

•  Time effect; 

•  Cohort effect; 

•  Age effect. 

With the PIAAC cross-sectional data at hand, i.e scores for individual age groups, the three effects 

cannot be reliably separated. We try to capture the time dimension by assuming that adult´s cognitive 

skills are determined by the latter of his/her school-age. Thus, PISA results of the individual can 

predict his/her later PIAAC performance. Formally, for the ith individual (or the average 

representative of the group), 

𝑃𝐼𝐴𝐴𝐶𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽 𝑃𝐼𝑆𝐴𝑖 + 𝛄
T𝐗 + 𝜀𝑖,        (1) 

where γ denotes the vector of coefficients attached to the additional set of controls and determinants 

organized in data matrix X and 𝜀i stands for error term. Term αi represents time-fixed cohort and age 

effects intermingled. Additional regressors could comprise factors capturing the general state 

of the economy as Human Development Index and the change in acquired qualifications 

(e.g. Gustafson, 2013). Due to data availability for Slovakia, we are restricted only having HDI for X. 

As well, within the regression framework we cannot separate cohort and age effects and we include 

those in the error term. Given these constraints, regression-predicted values of PIAAC (2012) can be 

determined from the simplistic form of (1) as 

𝑃𝐼𝐴𝐴𝐶̂
𝑖 =  𝛽 𝑃𝐼𝑆𝐴𝑖 +  𝛾 𝐻𝐷𝐼𝑖         (2) 

 
1 Employing matrix-sampling, each participating individual is only presented with a subset of the full set of items. Thus, 

for the final result, ten plausible values are estimated, together containing information about both the level and the 

uncertainty of a participant's score (OECD, 2013). 
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In (2), β and γ  denote  estimated coefficients for the two particular regressors. PISAi stands 

for the PISA performance of the individual whose score is PIAACi. Thus, PISA varies across age 

groups. Along with that, actual PISA values are only available for three PIAAC age categories, 

i.e. those having passed PISA in 2003 – 2009 as Table 3 documents. 

Table 3 Data coverage PISA and PIAAC 

PISA year of birth Age bracket in PIAAC (2012) Age in (2030) 

2003 1987 20-24 33 

2006 1990 20-24 30 

2009 1993 16-19 27 

2012 1996  24 

2015 1999  21 

2018 2002   18 

Source: OECD 

Due to lack of the actual data, relevant PISA values for all PIAAC age categories, i.e. 16-19 through 

60-65 are determined by means of extracted linear trend PISA values 𝑃𝐼𝑆�̂� =  𝑑 0 + 𝑑 1𝑡,  including 

those for which actual values exist. In the very same manner, 𝐻𝐷𝐼̂  trend values are obtained to control 

for the global environment in the period od PISA survey. Long HDI time series show instability 

of linear trend coefficient, a structural break in 2008 is depicted in Appendix Figure 3. 

Thus, just the relevant part of the time series is used for predicted values of HDI. The deterministic 

part of PIAAC is calculated by 

𝑃𝐼𝐴𝐴𝐶̂
𝑖 =  𝛽 𝑃𝐼𝑆�̂�𝑖 +  𝛾 𝐻𝐷𝐼̂ 𝑖         (3) 

Error term 𝑃𝐼𝐴𝐴𝐶𝑖 − 𝑃𝐼𝐴𝐴𝐶̂
𝑖 is used to obtain future values of PIAAC for 2030. In a simplistic way, 

we identify the error term with age effect only and assume that the differences attached to age groups 

shift in time intact. In this manner, future PIAAC performance in 2030 is computed from projected 

PISA, HDI, and fixed age-related component. 

Data 

PISA and PIACC survey data are available from OECD Data Observer.  For the sake of simplicity 

and readability of the results, we use age groups with 3-year step instead of age brackets as in Table 2. 

Data on HDI were collected from Human Development Reports. 

III. Results 

We start with calculating linear trend values for PISA and HDI. Given the six surveys, PISA 

performance in Slovakia trends down as depicted in Figure 2. 
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Figure 2 PISA numeracy scores and trend 

 
Source: OECD, author´s elaboration 

Given these results, the key determinant of later adult cognitive skills is decreasing leaving younger 

age groups with a less stock of skill-related human capital. This tendency is to an extent offset by ever 

rising human development index whose trend is upward sloping in both segments of the plot 

(Appendix Figure 5). Using equation (3), PIAAC deterministic trend values are obtained, representing 

the performance that would have been achieved had the PISA and HDI followed perfectly linear 

trend. To get the projections, age-related disturbances are added, by assumption, carrying 

the differences between the age groups from PIAAC 2012 over to 2030. The values of the variables 

involved in the calculation can be seen in Appendix Table 4.   

Figure 3 Actual (2012) and projected (2030) PIAAC numeracy scores 

 
Note: Kernel densities 

Source: Authors´ calculation 

In Figure 3 one can observe how the distribution of the scores changed over time. Qualitatively, 

there is more of a probability mass around the higher value (280) in the former period. Over time, 

the “center of mass” shifts to the left to lower scores. Figure 4 depicts detailed comparative graphs 

of the PIAAC 2012 and projection for 2030 by age (groups). Age groups are represented by rays 

on which PIAAC scores starting from 250 pts are marked out. 
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Figure 4 PIAAC numeracy by age group (2012) and projections (2030)  

 
Source: OECD, author´s elaboration 

Better performance corresponds to a more distant point from the center. One can thus see 

overperformance attributed to age 30 – 48 in 2012, sticking to the 280 pts line. This cognitive skills 

stock shifted over time, eroded due to ageing and reinforced by rising HDI formed a strongly 

numeracy-skills-endowed 42 – 48 aged labour force group. The results should raise concerns about 

the future cognitive skills of the younger generation to enter labour market. The main suggested 

recommendation would be to adopt educational policies improving PISA results. 

IV. Conclusions and Limitations 

In the presented analysis, a simplistic approach to determining future cognitive skills was applied. 

Although regression-based calculations of PIAAC determinants have been carried out, existing 

analyses utilized cross-sectional data from a number of countries. Due to the lack of longitudinal data 

on PIAAC for Slovakia, the cohort and age effects stay indistinguishable. Along with that, no direct 

information on the evolution of the skills over time could be extracted. The age structure 

of the numeracy performance is now assumed to be determined solely by age-related factors. Cohort-

related time-fixed effects should be neglected. In this regard, the upcoming PIAAC 2023 survey 

presents a great opportunity for educational policy analysts. Future results from the models 

augmented in time dimension can bring evidence that would inform educated policy setting. 

Minor issues comprise robustness check w.r.t. technical and non-tech categorization of the labour 

force and determining importance of numeracy and literacy dimensions for future labour market 

demand. PISA trend regressions suffer from few observations. From a broader social perspective, 

inequality in individual PISA results can serve to gauge inequality of opportunity across population. 

In-depth examination of the future labour demand involves large-scale macroeconomic modelling. 

Complemented by the presented study of expected human capital quality, enriched by the data 

from the upcoming PIAAC survey in Slovakia, the results will contribute even more to a detailed 

and precise picture. 
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Appendix 

Figure 5 HDI evolution trends  

 
Note: Structural break in 2007, rolling Chow test, F(2, 18) = 14,65 with p-value 0,0002 

Source: Our World in Data, author´s elaboration 

Table 4 PIAAC 2030 numeracy projections calculation details 

Note: NUM trend, predicted value, error term and projection by age in columns 

Source: OECD, author´s calculation 

Age NUM_t NUM _hat NUM_res NUM_f 

18 468,57 269,76 2,74 272,50 

21 472,17 270,96 -4,71 266,25 

24 475,76 272,17 -1,44 270,73 

27 479,35 275,97 -7,58 268,39 

30 482,95 274,58 5,55 280,13 

33 486,54 273,74 -4,04 269,70 

36 490,13 275,37 -2,45 272,92 

39 493,73 277,82 5,42 283,24 

42 497,32 281,65 7,60 289,25 

45 500,91 281,91 7,10 289,01 

48 504,50 280,24 6,34 286,58 

51 508,10 280,50 -5,43 275,07 

54 511,69 279,66 -2,25 277,41 

57 515,28 276,10 -0,92 275,18 

60 518,88 274,48 -4,80 269,67 

63 522,47 272,86 -1,15 271,71 
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ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS  

IN A DEMOCRATIC STATE 

Igor Palúš1 

Abstract 

The paper analyzes the position of economic, social and cultural rights as part of the institution 

of fundamental rights and freedoms in a democratic state, including their connection to the economic 

power of the state, its economic and social policy. The author characterizes economic, social 

and cultural rights on a general level based on their legal regulation in international documents 

on human and civil rights, points out the specifics of the constitutional enshrining of this group 

of rights, pays special attention to their availability in accordance with the provisions 

of the Constitution of the Slovak Republic. In the end, he formulates the possibilities of developing 

the second generation of human rights at the constitutional and socio-political level. 

Keywords 

Constitution, Welfare State, Economic, Social and Cultural Rights, Guarantees of Rights 

I. Úvod 

Ústavná úprava základných práv a slobôd v demokratickom štáte obsahuje východiskové hodnotové 

kritériá stanovujúce úlohu štátu a vzťah medzi jednotlivcom a štátom, ako aj rozhodujúce smernice 

pre uskutočňovanie slobody, rovnosti a spravodlivosti. V tomto zmysle ústavné zakotvenie 

základných práv a slobôd vymedzuje jednak autonómne priestory jednotlivca chránené pred zásahmi 

štátu (liberálny štát), jednak možnosti jednotlivca podieľať sa na správe verejných vecí (demokratický 

štát), ako aj úlohy štátu poskytovať jednotlivcovi určité plnenia (sociálny štát). Aj preto sa funkčnému 

štátu dnešnej doby zvykne hovoriť, že je „štát základných práv“. V tomto chápaní je vyjadrený zmysel 

štátu, ktorého úlohou má byť uľahčenie a nie komplikovanie fungovania jednotlivcov v spoločnosti, 

vrátane ich spolužitia. Významným prvkom, prostredníctvom ktorého štát naznačenú úlohu plní 

je inštitút základných práv a slobôd. 

 Ústavná úprava základných práv a slobôd vyjadruje a rešpektuje ich prirodzenoprávne poňatie majúc 

na zreteli ich zdroj (v ústavách demokratických štátov spravidla vyjadrený formulkou „ľudia 

sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“), avšak do popredia posúva hlavne ich ponímanie 

jako verejných subjektívnych práv vychádzajúc z ich pozitivistického poňatia, ktoré vymedzuje 

vzťah medzi jednotlivcom a štátom (verejnou mocou). Ide o špecifický vzťah, kde oprávneniam 

jednotlivca vyplývajúcim mu z obsahu základných práv a slobôd zodpovedajú určité povinnosti 

zo strany štátu a jeho orgánov, poprípade iných subjektov poverených výkonom verejnej moci. 

Inak povedané, aby mohli mať základné práva a slobody charakter subjektívnych práv, aby ich bolo 

možné vymôcť voči štátu (verejnej moci), musia byť v ústave pozitívne zakotvené (vymedzené). 

Tým je určená aj ich právna povaha, ktorú odvádzajú od svojho ústavného zakotvenia. 

V naznačenom rámci ponímania základných práv a slobôd budú v ďalšej časti príspevku predmetom 

nášho záujmu hospodárske, sociálne a kultúrne práva(nazývame ich aj právami druhej generácie), 

ktoré sú na jednej strane súčasťou inštitútu základných práv a slobôd, ale zároveň sa líšia od osobných 

a politických práv (poznáme ich aj pod označením práva prvej generácie) svojím ústavným 

zakotvením a následným procesom realizácie, čo je spôsobené výrazným prepojením tejto skupiny 

 
1 Ústav veřejné správy a sociálni politiky, Fakulta veřejných politík v Opavě, Slezská univerzita v Opavě.  
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práv na ekonomickú silu a stabilitu štátu, keďže uplatňovanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

práv si nevyhnutne vyžaduje štátnu podporu. Jednoducho povedané „štát na ne musí mať“.  

Cieľom nášho príspevku je analyzovať právnu povahu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, 

objasniť ich pozíciu v systému základných práv a slobôd, vrátane ich dostupnosti a uskutočňovania, 

ako aj naznačiť možnosti ich ďalšieho rozvíjania v kontexte hospodárskej a sociálnej politiky 

demokratického štátu. Naše úvahy sa budú pohybovať vo všeobecnej právnej rovine, avšak z hľadiska 

ústavného zakotvenia a predpokladov realizácie tejto skupiny práv budeme vychádzať z ustanovení 

Ústavy Slovenskej republiky (ďalej Ústava SR alebo ústava) a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej 

republiky (ďalej Ústavný súd SR alebo ústavný súd).  

Ešte pred rozvinutím našich úvah považujeme za potrebné uviesť, ktoré konkrétne práva sú súčasťou 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Klasickým hospodárskym právom je sloboda 

podnikania, s určitou dávkou vedeckej nepresnosti aj právo na slobodnú voľbu povolania, právo 

na prácu a právo na štrajk. Ku kultúrnym právam patrí právo na vzdelanie, sloboda vedeckého 

bádania a umenia, právo na výsledky tvorivej činnosti a právo prístupu ku kultúrnemu dedičstvu. 

Najširšia je skupina sociálnych práv – právo na ochranu zdravia, ochrana žien, mladistvých 

a zdravotne postihnutých osôb, právo na hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu 

a strate živiteľa, právo na pomoc v hmotnej núdzi, ochrana manželstva, tehotných žien a rodiny. 

II. Všeobecná charakteristika 

Idea hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv začala silne rezonovať ako výsledok sociálneho 

vývoja po veľkých zmenách v nazeraní na spoločnosť a štát, ktoré priniesla so sebou druhá svetová 

vojna. Faktom však zostáva, že niektoré práva z tejto skupiny boli obsiahnuté v ústavách oveľa skôr, 

napr. vo francúzskej ústave z roku 1793, sovietskych ústavách z roku 1918 a hlavne z roku 1936, 

v nemeckej „weimarskej“ ústave z roku 1919 a pod.  

Po druhej svetovej vojne sa tieto práva stali súčasťou medzinárodných dokumentov a zmlúv 

o ľudských právach, ktoré vyjadrovali oveľa širšiu a všestrannejšiu úlohu štátu vo vzťahu k svojim 

občanom, resp. jednotlivcom. Menovať v tejto súvislosti treba hlavne Všeobecnú deklaráciu 

ľudských práv z roku 1948, Európsku sociálnu chartu z roku 1961, Medzinárodný pakt 

o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku1966, ale aj Chartu základných práv 

Európskej únie. Ideovým zdôvodnením obsahu týchto dokumentov je idea prirodzených práv a odkaz 

na spoločné európske hodnoty. 

Medzinárodných dokumentov dotýkajúcich sa hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, 

ktoré sa premietajú do vnútroštátneho zákonodarstva európskych štátov, medzi nimi aj zákonodarstva 

Českej republiky a Slovenskej republiky, je však podstatne viac, patria k nim napr. Dohovor 

o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o odstránení 

nútenej práce, Dohovor o slobode združovania a ochrane práva sa organizovať, Dohovor o platenom 

študijnom voľne a celý rad ďalších. Obsah týchto dokumentov sa premieta do ústav demokratických 

štátov, ktoré spomínané dokumenty podpísali a ratifikovali, ale aj do ich vnútroštátneho 

zákonodarstva, najmä v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, ako aj ďalších 

právnych odvetví verejného a súkromného práva. 

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva postupne našli ústavné vyjadrenie vo väčšine demokratických 

štátov, stali sa súčasťou novodobej ústavnosti, aj keď spôsoby a formy ich ústavného zakotvenia 

v jednotlivých štátoch sa vzájomne líšili (Palúš, I.,1999, s. 48-49). Spoločné však mali to, že táto 

skupina základných práv sa úzko spájala s fenoménom sociálneho štátu, ktorý sa v európskom 

konštitucionalizme objavil koncom 40-tych rokov minulého storočia a postupne našiel svoje 

vyjadrenie v ústavách viacerých štátov. Toto konštatovanie však neznamená, že štáty, ktorých ústavy 

výslovne nezakotvujú sociálny štát, resp. jeho prvky, nevenujú hospodárskym, sociálnym 

a kultúrnym právam dostatočnú pozornosť (viď Ústavu Českej republiky alebo Ústavu Slovenskej 

republiky). 
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Je pravdou, že pojem sociálneho štátu, rovnako ako princíp sociálnej štátnosti (obsiahnutý 

napr. v Ústave Spolkovej republiky Nemecko), sú obsahovo veľmi široké pojmy, ktorých kontúry 

nie sú celkom zreteľné a už vôbec nie jednoznačné. Potvrdzuje to aj obsahová orientácia ústav, 

ktoré tieto pojmy určitým spôsobom definujú, či aspoň určujú prvky a hranice ich obsahu. Spektrum 

obsahového poňatia sociálneho štátu sa následne pohybuje od jeho vnímania ako prostriedku 

k mierneniu potenciálnych sociálnych konfliktov, cez nástroj uskutočňovania sociálnej 

spravodlivosti, až po požiadavku presadzovania demokratického princípu do hospodárskeho 

a sociálneho života a následné uskutočňovanie socializačných procesov. Súhrnne povedané 

z princípu sociálneho štátu vyplýva pre zákonodarcu povinnosť chovať sa sociálne, avšak spôsoby 

akými to má zákonodarca dosiahnuť zostávajú jeho záležitosťou. Dôležité však je, aby sociálny 

princíp ako výraz štátneho záväzku akceptovali vo svojom konaní aj orgány exekutívy a súdy 

(Klokočka, V., 1996, s. 97.). 

Z naznačeného obsahového ponímania sociálneho štátu je treba odvádzať pozíciu hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv v systéme základných práva slobôd, ktoré majú slúžiť rozvoju človeka, 

rozvíjaniu jeho osobnosti. Medzi osobnými a politickými právami na strane jednej a hospodárskymi, 

sociálnymi a kultúrnymi právami na strane druhej, existuje určité napätie a to v súvislosti 

s polarizáciou východiskových princípov slobody a sociálnej bezpečnosti (Barancová, H., 1995, 

s.14). Táto polarita však existuje bez ohľadu na pozitívne zakotvenie obidvoch skupín základných 

práv v rovine ústavnej či zákonnej. Pri hľadaní optimálnych východísk ústavného zakotvenia 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a ich rozvoja nikdy nejde o alternatívu slobody 

a bezpečnosti, ale vždy o otázku miery slobody a miery bezpečnosti. Aj v tomto prípade totiž platí 

princíp vzájomnej korelácie a jej pôsobenia – absolútna sloboda ohrozuje bezpečnosť a naopak 

absolútna bezpečnosť ohrozuje slobodu (Saladin, P., 1970, s. 3-4).  

Odôvodnenosť ústavného zakotvenia ľudských práv druhej generácie vyplýva aj zo skutočnosti, 

že základnou úlohou štátu je starať sa o vytvorenie sociálnych predpokladov individuálnej slobody. 

Práve táto skupina práv vytvára materiálny základ pre realizáciu osobných a hlavne politických práv 

a slobôd. Akokoľvek bude perfektná ústavnoprávna úprava osobných a politických práv, 

bez materiálnych predpokladov, sociálnych a životných istôt, primeranej kultúrnej úrovne – zostáva 

viac či menej, ale určite, na papieri. Ak sa človek musí obávať o svoju fyzickú existenciu, či bojovať 

o základné životné podmienky, politické práva strácajú pre neho reálny význam a zmysel. 

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva vo vzťahu k princípom slobody majú za cieľ zabezpečovať 

súlad medzi právnou a faktickou slobodou, pretože iba prostredníctvom realizácie týchto práv môže 

jednotlivec slobodu aj reálne uplatniť. 

Rozmach ľudských práv druhej generácie je spojený s obdobím rozvinutého kapitalizmu 20. storočia 

a zároveň existenciou socialistických štátov, ktoré sa prezentovali ako štáty s porozumením 

pre ochranu sociálne slabších vrstiev, pričom analyzovanú skupinu práv zvýrazňovali na úkor 

osobných a najmä politických práv. Faktom však je, že socialistický štát ako vlastník výrobných 

prostriedkov dokázal hospodárske, sociálne a kultúrne práva materiálne zabezpečiť a následne 

z tejto pozície politicky profitoval.  

Po páde komunistických režimov vo východnej Európe sa nie náhodou vo vede ústavného práva 

rozprúdila diskusia, či majú tieto štáty vo svojich ústavách hospodárske, sociálne a kultúrne práva 

zaručiť, keďže sa ich ekonomicko-hospodárska základňa zásadne zmenila (Schwartz, H., 1995, 

 s. 1233-1244). Pravdou je, že štáty tzv. východného bloku ani dnes (aj keď v tomto smere medzi 

nimi existujú značné rozdiely) nedosahujú úroveň vyspelého kapitalizmu a dostupnosť ľudských práv 

druhej generácie je miestami relatívna.  

Aj keď hospodárske, sociálne a kultúrne práva našli svoje vyjadrenie vo významných 

medzinárodných dokumentoch, ako aj v ústavách mnohých štátov, ich pozícia v právnej teórii nie je 

zďaleka taká jednoznačná. Názory na ich právnu povahu, miesto v systéme základných práv a slobôd, 

ústavno-právne zakotvenie, či reálnosť, resp. dostupnosť ich praktického uskutočňovania, 

sa v horizonte času osobitne v posledných dekádach 20. storočia, zjavne rôznia. Názorové spektrum 
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bolo pritom veľmi široké a siahalo od zásadnej kritiky týchto práv (Cranston, D., 1973, s. 65 a nasl.), 

cez kompromisné stanoviská (Brunner, G., 1971, s 404 a nasl.; Owen, D., 1978, s. 108), 

až po reformne orientovaných autorov, ktorí koncepciu tejto skupiny práv uznávajú (Lange, K, 1985, 

s. 25 a nasl.; Blahož, J., 1998, s. 604 a nasl.).  

Možno konštatovať, že v posledných rokoch prevládajú v kontinentálnej Európe stanoviská 

priznávajúce hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam subjektívnoprávny charakter, vrátane 

ich nárokovej časti, hoci pochybnosti o reálnosti uplatnenia ich nároku celkom nevymizli a svojím 

spôsobom majú aj dnes opodstatnenie (týka sa to napr. práva na prácu). Za najvšeobecnejšie 

vymedzenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv možno považovať vymedzenie, 

podľa ktorého tieto práva sú právami jednotlivca (občana) na plnenie zo strany štátu smerujúce 

k zabezpečeniu jeho materiálnych a duchovných potrieb. 

Nazdávame sa, že problém hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv má nielen dimenziu právnu 

(hoci tú hlavne), ale aj spoločensko-politickú, preto otázka, či majú byť zakotvené v ústave súčasného 

demokratického štátu, nemá iba teoreticko-právny, ale aj právno-politický význam. Inak povedané, 

okrem všeobecne akceptovaných názorov viažucich sa k tejto skupine práv, ich ústavné zakotvenie 

musí nutne zohľadňovať typ právnej kultúry, ale tiež historicko-politické súvislosti charakterizujúce 

ten ktorý štát premietajúce sa do jeho spoločensko-politickej reality.  

III. Špecifiká ústavného zakotvenia 

Ak chceme charakterizovať špecifiká ústavného zakotvenia hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

práv, musíme ich porovnať v tomto zmysle s právami osobnými a politickými. Odlišnosti možno 

sledovať predovšetkým v obsahovom vymedzení obidvoch skupín práv, v spôsobe ich ústavného 

zakotvenia, v subjekte a hlavne v predpokladoch realizácie a ich následnej dostupnosti. 

Osobné práva a slobody predstavujú skupinu práv, ktoré charakterizujú človeka ako ľudskú bytosť, 

chránia základné ľudské hodnoty akými sú život, osobná sloboda, dôstojnosť, vlastníctvo, 

vierovyznanie, t.j. ľudia sa s týmito právami rodia, štát im tieto práva nemôže vziať, ani dať, štát 

má tieto práva ústavne zakotviť a chrániť. Osobné práva a slobody sa od svojho vzniku formovali 

ako sféra, do ktorej štát nemá zasahovať, resp. ak tak robí, musí rešpektovať právo, aj preto túto 

skupinu práv a slobôd nazývame status negativus. 

Politické práva podmieňujú život človeka v občianskej spoločnosti. Ich obsah je stanovený určením 

cieľa, ktorému majú slúžiť, resp. v duchu ktorého sa majú realizovať. Predstavujú prostriedok 

pre aktívnu účasť občana (jednotlivca) na správe vecí celospoločenského i miestneho významu, 

a to nielen v podobe volebného práva, či výkonu verejnej funkcie, ale aj v podobe využívania slobody 

prejavu, zhromažďovania, združovania, petičného práva apod. Vzhľadom na uvedené okolnosti 

im hovoríme aj status activus. 

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva úzko súvisia so sociálnou funkciou štátu, napomáhajú 

zabezpečiť materiálny a duchovný rozvoj jednotlivca, pričom niektoré z nich podmieňujú fyzickú 

existenciu človeka (napr. právo prácu, právo na pomoc v hmotnej núdzi a pod.). Uskutočňovanie 

väčšiny týchto práv si vyžaduje zo strany štátu určité pozitívne plnenia, v dôsledku 

čoho ich označujeme ako status positivus. 

Pri zakotvení osobných a politických práv ústavy predstavujú určité legislatívne maximum 

zodpovedajúce vôli ústavodarcu, takže budúca možná zákonná úprava nepôjde nad rámec ústavného 

zakotvenia, toto môže len, v prípadoch stanovených ústavou, obmedzovať. Príkladmo, ak Ústava SR 

v čl. 28 ods. 1 hovorí: „Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje“, predstavuje táto formulácia 

strop právnej úpravy, ktorú môže zákonná úprava len obmedziť v prípadoch určených samotnou 

ústavou pri rešpektovaní obsahu čl. 13 ods. 2 až 4 ústavy stanovujúcich možnosti obmedzenia 

základných práv a slobôd. 
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Obsah hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv je v ústavách upravený všeobecnejšie 

a má vo väčšine prípadov charakter deklarácie, predstavuje určitý smer politiky štátu. V legislatívnej 

praxi to znamená, že budúca zákonná úprava, na ktorú ústavy formou blanketových noriem takmer 

vždy odkazujú, sa môže pohybovať v ústavou deklarovanom obsahu týchto práv, ktorého naplnenie 

závisí od ekonomických a hospodárskych možností daného štátu, ale aj od rozhodovania orgánov 

štátu (vláda, parlament, ústavný súd). V tejto súvislosti chceme poznamenať, že obsah čl. 51 

 ods. 1 Ústavy SR (pozri ďalej) nemožno vnímať ako duplicitu vo vzťahu k formulácii „podrobnosti 

upraví zákon“, ktorá sa viaže k ústavnému zakotveniu väčšiny hospodárskych, sociálnych  

a kultúrnych práv (Orosz, L. a kol., 2009, s. 170). 

Z uvedených súvislostí vyplýva aj ďalší rozdiel medzi spomínanými skupinami základných práv 

a slobôd zohľadňujúci fakt, v zmysle ktorého je ústava ako základný zákon štátu, norma všeobecná 

(abstraktná). Osobné práva a slobody sa do života uvádzajú spravidla priamo z ústavy 

(ex constitutione), pri politických právach toto pravidlo platí len v obmedzenej miere, avšak zákony, 

prostredníctvom ktorých sa tieto práva realizujú, musia rešpektovať v ústave zakotvené legislatívne 

maximum daného práva a ich obsah je vymáhateľný voči štátu. 

V inej pozícii sa nachádzajú práva druhej generácie. Na svoju realizáciu potrebujú v prevažnej miere 

konkretizáciu inými zákonmi, ktoré následne upravujú ďalšie základné otázky, ako napr. kto má 

plniť, koľko, ako, za akých okolností a pod. Nárok na plnenie tak ako vyplýva z ústavného zakotvenia 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, zásadne nie je priamo realizovateľný (uplatniteľný). 

Je potrebná jeho konkretizácia, ktorá právo na aktívne správanie sa garantuje. Z pohľadu tohto kritéria 

(spôsobu realizácie) sa niekedy označujú v literatúre osobné a politické práva ako absolútne základné 

práva (aj keď pri politických právach a slobodách to celkom nesúhlasí), a hospodárske, sociálne 

a kultúrne práva ako relatívne základné práva (Tomandl, T., 1971, s. 337-339). 

Rozdiely možno pozorovať aj v subjekte základných práv a slobôd. Humanizácia 

a internacionalizácia daného inštitútu viedla k tomu, že väčšina v ústave demokratického štátu 

zakotvených práv a slobôd sa vzťahuje na človeka (ľudskú bytosť), t. j. na fyzické osoby. Ústavných 

práv, ktorých subjektom je občan štátu je podstatne menej, pričom dôvody tohoto stavu sa v závislosti 

od jednotlivých skupín základných práv a slobôd odlišujú.  

Skupina osobných práv a slobôd sa z hľadiska subjektu takmer absolútne viaže na fyzické osoby, 

výnimkou je len právo občana vrátiť sa na územie svojho materského štátu a povinnosť občana brániť 

svoju vlasť. V rámci politických práv a slobôd majú štátnoobčiansky charakter tie, ktoré súvisia 

a výkonom štátnej moci – právo občanov zakladať politické strany a združovať sa v nich, volebné 

právo pri voľbách do národných parlamentov, právo hlasovať v celoštátnom referende a právo 

občanov na odpor. 

V odlišnej situácii sú hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ich determinovanosť ekonomickými 

a hospodárskymi možnosťami štátu má dopad aj na ich subjekt. Štátnoobčiansky charakter majú 

tie z nich, ktoré sú výrazne a opakovane závislé od ekonomickej (finančnej) podpory štátu, 

a to buď nepriamo (právo na prácu) alebo priamo (napr. právo na primerané zabezpečenie v starobe 

a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa a bezplatné právo na vzdelanie).  

IV. Dostupnosť hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv  

(čl. 51 ods. 1 Ústavy SR) 

Reálna dostupnosť osobných a politických práv na strane jednej a hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv na strane druhej, vyznieva ako najmarkantnejší rozdiel medzi nimi prejavujúci 

sa v spôsobe ich ústavného zakotvenie a z neho vyplývajúcich predpokladov realizácie. Tento fakt 

vyplýva z toho, že kým prvá skupina práv zabezpečuje slobodu, druhá skupina garantuje sociálnu 

bezpečnosť (Barancová, H., 1995, s. 15). V súlade s tým osobné a politické práva majú 

individualistickú štruktúru a ich zabezpečenie je stav, zabezpečenie hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv je proces, keďže ich úspešná realizácia je do značnej miery determinovaná 
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ekonomickou silou štátu, t.j. tieto práva majú štruktúru závislú od úspešne fungujúceho trhového 

hospodárstva. V nadväznosti na to podliehajú možným zmenám formou konkrétnej zákonnej úpravy, 

čím sa nemení ich ústavná podstata, ale mení sa ich reálne plnenie (napr. výška minimálnej mzdy, 

podmienky zdravotného poistenia, výška finančného príspevku na deti, pomoc štátu pri štúdiu a pod.). 

Obsah práv osobných a politických je v ústave vymedzený pozitívne a z dôvodov a za podmienok 

stanovených ústavou je možné ho obmedziť. Práva hospodárske, sociálne a kultúrne, pokiaľ ide 

o obsah, sú na základe odkazu ústavy vymedzené zákonom. Deje sa tak na základe čl. 51  

ods. 1 Ústavy SR, ktorý hovorí: „Domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, 37 ods. 4, čl. 38 až 42  

a čl. 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú“. 

Režim uvedený v tomto článku ústavy sa vlastne vzťahuje na všetky hospodárske, sociálne a kultúrne 

práva, okrem slobody vedeckého bádania a umenia a slobody odborového združovania. 

Ide o ustanovenie, ktoré bolo prevzaté z čl. 41 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, ktorú schválilo 

Federálne zhromaždenie ČSFR v roku 1991 (úst. zák. č. 23/1991 Zb., ktorým sa vyhlasuje Listina 

základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia ČSFR). Článok 41  

ods. 1 Listiny vyjadroval prianie českých poslancov Federálneho zhromaždenia a Českej národnej 

rady (pôvodný návrh Slovenskej národnej rady na vydanie Listiny takéto ustanovenie neobsahoval), 

aby sa vymožiteľnosť niektorých hospodárskych , sociálnych a kultúrnych práv obmedzila takýmto 

spôsobom, keďže tieto práva, na rozdiel od osobných a politických práv obsiahnutých v Listine 

nemajú absolútny charakter, sú relatívne v tom zmysle, že ich rozvoj závisí od stavu národného 

hospodárstva a jeho hmotných výsledkov ( Drgonec, J., 2018, s. 1012-1013). 

Článok 51 ods. 1 Ústavy SR sťažuje, alebo aspoň komplikuje, prístup jednotlivca k vymožiteľnosti 

tých základných práv, ktorých sa týka. Zákonodarca má síce postupovať v duchu ústavy, 

je však pravdou, že takto stanovené práva občan (jednotlivec) nemôže uplatňovať voči štátu skôr, 

jako Národná rada SR zákonom ustanoví podrobnosti o ochrane daného práva, čím toto nadobudne 

z pohľadu jednotlivca subjektívnoprávny charakter. To však neznamená, že ústava v čl. 51  

ods.1 nezaručuje občanom (jednotlivcom) žiadne práva. Ústava v tomto ustanovení vymedzenie 

niektorých práv odkazuje na zákon, ale zároveň ním zákonodarcovi ukladá povinnosť také zákony 

prijať. Z toho vyplýva, že ak Ústava SR zaručuje základné práva len v rozsahu zákona, v súlade  

s ústavou môže byť iba taký stav, v ktorom je platný a účinný zákon predvídaný ústavou. Podmienky 

pre uplatnenie základného práva ustanovené zákonom môžu byť voľnejšie alebo prísnejšie, ale musia 

byť, v opačnom prípade by šlo o porušenie ústavy. 

Názory na výklad obsahu čl. 51 ods. 1 Ústavy SR neboli, ani nie sú, v slovenskej právnej teórii 

rovnaké. Existujú také, ktoré ho podrobili kritike, vidiac v ňom len postulát politického sľubu, 

či devalváciu ľudských práv (Barány, E., 1995, s.14 a nasl.; Barány, E., 2007, s. 51-70), ale i také 

(a je ich viac), ktoré ho obhajovali, či obhajujú a vnímajú ako pozitívny záväzok štátu (Drgonec, J., 

1997, s.57 nasl.; Palúš, I., 1999, s. 52-53; Drgonec, J., 2018, s. 112-113). Zjednocujúci prvok 

do tejto názorovej rôznorodosti vniesol už v polovici 90-tých rokov Ústavný súd SR, 

ktorý k relevancii a rozsahu viazanosti Slovenskej republiky pozitívnym záväzkom sformulovaným 

Európskym súdom pre ľudské práva vo vzťahu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd vyslovil názor, že „pozitívnym záväzkom v rozsahu Dohovoru sa chránia aj práva a slobody 

ustanovené v Ústave Slovenskej republiky. Pritom obsahom pozitívneho záväzku štátu je povinnosť 

podniknúť opatrenia na ochranu a realizáciu práv, ktoré v ústave priznal občanovi, nie však povinnosť 

dosiahnuť výsledok, ktorý občan od štátu žiada“ (II. ÚS 8/96. Nález zo 4.9.1996. ZNUÚS 1996, 

s. 111). 

Pozitívny záväzok štátu možno vymedziť formálne i materiálne. Pri formálnom vymedzení 

sa kontrolou hodnotí, či štát prijal určitý ústavou predpokladaný zákon upravujúci podmienky 

dostupnosti ústavného práva zaručeného prostredníctvom pozitívneho záväzku. Účelom materiálneho 

vymedzenia pozitívneho záväzku štátu je vytvoriť podmienky skutočnej dostupnosti základného 

práva zaručeného prostredníctvom pozitívneho záväzku. 
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V naznačenom zmysle pozitívneho záväzku štátu možno diskutovať o zákonoch, ktoré parlament 

prijal, o tom, či takýto zákon slúži na dostupnosť jednotlivých hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv v rozsahu, aký im poskytuje ústava, prípadne o týchto veciach viesť spor 

před ústavným súdom. Pred ústavným súdom môže skončiť aj spor, ak parlament príslušný zákon 

neprijme. 

Ústavný súd SR výslovne uviedol, že pozitívny záväzok štátu majú aj orgány výkonnej moci 

a všeobecné súdy. Otvorenou zostáva otázka, či a do akej miery sa pozitívny záväzok štátu vzťahuje 

nielen na orgány štátnej moci, ale aj na orgány verejnej moci, na mysli máme hlavne orgány územnej 

samosprávy. V zmysle štátoprávnej teórie územná samospráva ako forma verejnej moci funguje 

na ochote a dobrovoľnosti štátu vzdať sa časti svojich kompetencií v prospech územných samospráv 

ako subjektov neštátneho charakteru. Ak pozitívny záväzok štátu v zmysle medzinárodných 

dokumentov o ľudských právach zaväzuje Slovenskú republiku, máme za to, že zároveň zaväzuje 

aj tie subjekty, ktorým umožnila účasť na výkone verejnej moci.  

Ľudské práva druhej generácie sú pomerne častou agendou v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu 

SR, ktorý sa k nim opakovane vracal a postupne precizoval pozitívny záväzok štátu k ich napĺňaniu. 

Konštatoval závislosť tejto skupiny práv od ekonomických a hospodárskych možností štátu (PL. 

8/2014-41. Nález z 27.5.2015, s. 20), nabádal, aby ústavná úprava týchto práv bola reálna a prakticky 

udržateľná, nesmerovala do podoby fiktívnych a nedosiahnuteľných garancií (PL.ÚS 11/2013. Nález 

z 22.10.2014, s.159), uznal, že s týmito právami môže byť spojená pozitívna diskriminácia, 

ak sa dotýkajú mladistvých, detí a zdravotne postihnutých osôb (PL. ÚS 10/02. Nález z 11.12.2003, 

s. 1625). Zdôraznil, že štát môže zabezpečovať hospodárske, sociálne a kultúrne práva len 

v obmedzenom rozsahu, pričom najkritickejšia je dostupnosť sociálnych práv „... zodpovednosť 

za realizáciu sociálnych práv spočíva jednoznačne na strane štátu. Plnenia, ktoré sú poskytované 

v rámci sociálnych práv pochádzajú zo štátneho rozpočtu a preto je nielen právom, ale aj povinnosťou 

štátu stanoviť konkrétne podmienky týchto plnení tak, aby bol schopný svoje záväzky po celú dobu 

ich platnosti dodržať. Uvedené skutočnosti však nesmú poprieť samotnú existenciu konkrétneho 

sociálneho práva, ani vylúčiť jeho realizáciu“ (PL. ÚS 12/2014-56. Nález z 10.6.2015, s. 24). 

Z hľadiska konkrétnych práv sa rozhodnutia ústavného súdu týkali najčastejšie práva na vzdelanie 

a práva na ochranu zdravia. Pri obidvoch právach sa Ústavný súd SR zaoberal otázkou obsahu 

a rozsahu bezplatného využívania týchto práv (PL. ÚS 5/93. Uznesenie z 18.5.1994. ZNUÚS 1993-

1994, s. 214; PL.ÚS 38/03. Nález zo 17.5.2004. ZNUÚS 2004-1. polrok, s. 73). 

Vo všetkých nami uvádzaných prípadoch judikatúra ústavného súdu smerovala k zosúladeniu 

ústavného zakotvenia hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv s ekonomickými 

a hospodárskymi možnosťami štátu v zmysle reálnej dostupnosti konkrétnych práv z tejto skupiny. 

Dá sa predpokladať, že konanie ústavného súdu v tomto duchu bude pokračovať. 

V situáciách, keď niektorý inštitút (ustanovenie) slovenského konštitucionalizmu vnímame 

jako problémové zvykneme siahať po ústavnej praxi iných štátov Európskej únie, či aspoň štátov V4. 

Urobíme tak aj teraz, avšak so skromným záverom, keďže okrem, už spomínaného čl. 41  

ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou českého ústavného poriadku, sa  

s ustanovením zodpovedajúcim obsahu čl. 51 ods. 1 Ústavy SR, môžeme v rámci členských štátov 

Európskej únie stretnúť len v Ústave Poľskej republiky. Táto v čl. 81 vymenúva práva, ktoré možno 

uplatňovať v medziach stanovených zákonom. Rozdiel oproti slovenskej ústave je v tom, že počet 

tam uvedených sociálnych práv je užší, nepatrí tam žiadne kultúrne právo, naopak vo výpočte týchto 

práv prevládajú tzv. nové práva, napr. ochrana spotrebiteľa, právo na bývanie, či zabezpečenie 

ekologickej bezpečnosti. 

V. Záver 

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva považujeme za dôležitú a nezastupiteľnú súčasť právneho 

a faktického postavenia jednotlivca v spoločnosti, občana v štáte, a to bez ohľadu na spôsob a formu 
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jej ústavnoprávneho zakotvenia. Dôležité je, aby obsah týchto práv zodpovedal materiálnym, 

sociálnym a duchovným potrebám občanov (jednotlivcov) a bol zo strany štátu garantovaný v zmysle 

jeho vymožiteľnosti.  Takéto videnie práv druhej generácie vytvára priestor k tomu, aby štát súčasnej 

(ešte viac budúcej) doby vnímal slobodu jednotlivca v jej komplexnom poňatí, tj. vo sfére osobnej 

slobody a jej rôznom vyjadrení, v oblasti verejného života a účasti na ňom, ale tiež aj v rámci 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych vzťahov vznikajúcich medzi spoločnosťou a jednotlivcom. 

Naznačený komplex vzťahov má dve úrovne – ústavnoprávnu a spoločensko-politickú, 

z ich obsahovej podstaty vyplýva možný rozvoj a perspektívy hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv všeobecne, a v Slovenskej republike zvlášť. 

Ústavnoprávnu úpravu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v podmienkach Slovenskej 

republiky považujeme za dostatočnú – napriek kritickým hlasom, ktoré sme na jej adresu v príspevku 

uviedli – pričom sa nazdávame, že ju možno rozvíjať na základe pôvodného textu a to v dvoch 

smeroch:  

- využívaním možností daných ústavou,  

- dobudovaním regulácie predvídanej ústavou.  

Prvý smer rozvíjania ústavy vyplýva z obsahu čl. 35 až 45 Ústavy SR, tj. tých jej ustanovení, 

ktoré zakotvujú nami skúmanú skupinu práv. Druhý smer je v danom prípade spôsobom ich reálneho 

naplňovania v obsahovom horizonte čl. 51 ods. 1 ústavy, tj. včasným prijímaním zákonov, 

ktoré tieto práva vykonávajú, pričom by tieto zákony mali materiálne napĺňať obsah jednotlivých 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v rozsahu stanovenom ústavou. Takýto trend rozvíjania 

ústavy by mal svojou judikatúrou dotvárať Ústavný súd SR dbajúc o to, aby pozitívny záväzok štátu 

bol zákonodarcom vždy vnímaný v reálnej dostupnosti a vymožiteľnosti týchto základných práv, 

ktoré budú zo strany štátu pokryté potrebnými hospodárskymi a ekonomickými zárukami. 

Možnú novelizáciu slovenskej ústavy z hľadiska precizovania ústavného zakotvenia hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv vidíme do budúcnosti vo vzájomnom prepojení právneho a sociálneho 

štátu v samotnej ústave zvýraznením prvkov sociálneho štátu, ktorých obsahom by bola viazaná vláda 

pri tvorbe programu a Národná rada SR pri prijímaní zákonov dotýkajúcich sa nami skúmaných práv. 

Uvedomujeme si, že na presadenie takejto novelizácie sa ťažko bude hľadať politická vôľa, 

kdeže improvizácia v konaní vlády (vlád)je vždy jednoduchšia, ako dodržiavanie striktne určených 

ústavných pravidiel. 

Aj bez naznačenej ústavnej zmeny by úsilie štátu a jeho orgánov (to už hovoríme o spoločensko-

politickej úrovni problematiky) malo smerovať k stabilite hospodárskej a sociálnej politiky, 

do obsahu ktorej je nutné vniesť koncepčnosť akceptovanú koaličnými a opozičnými silami 

parlamentu. V obsahu a cieľoch hospodárskej a sociálnej politiky sa musia premietnuť prvky 

odbornosti (všeobecne uznávanej, nie iba tej, ktorá podporuje aktuálnu vládu), predvídateľnosti 

a reálnosti stanovených úloh, ako aj ochoty politických špičiek ich plniť. 

Prijímanie rôznych „sociálnych balíčkov“, ku ktorým sa vlády uchyľujú, pôsobí síce pre určité 

skupiny občanov ústretovo, ale je to riešenie ad hoc a naviac často spájané so získavaním hlasov 

v nadchádzajúcich voľbách. Jednorazové riešenia „balíčkového charakteru“ nie sú šťastným krokom 

ani v súčasnej ťažkej hospodárskej a sociálnej situácii spôsobenej Covidom 19 a prebiehajúcou 

vojnou na Ukrajine. Nárast cien energií a s ním spojené priam všeobecné zdražovanie si vyžaduje 

systémové riešenie (takýmto by bolo napr. zvýšenie výšky životného minima, od ktorého sa odvíjajú 

všetky ďalšie sociálne dávky), ktoré by pomohlo najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva 

a zároveň by ochránilo obsahovú podstatu ústavou garantovaných hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv. Táto skupina práv, osobitne však práva sociálne, nemôže byť predmetom politickej 

licitácie koaličných a opozičných síl, ale ani vzájomného vydierania koaličných partnerov, ktorého 

sme svedkami v Slovenskej republike. 
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Právam druhej generácie nesvedčí hospodárska recesia, ani ťažká hospodárska a sociálna situácia 

spôsobená neočakávanými udalosťami, ktoré sme vyššie spomenuli. Práve pre zvládnutie takýchto 

stavov má význam koncepčná, odborne pripravená, reálna a naprieč politickým spektrom obhájiteľná 

hospodárska a sociálna politika, ako jeden z predpokladov realizácie a dostupnosti ústavou 

zaručených hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. 
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IMPACT OF THE CRISIS CAUSED BY THE COVID-19  

EPIDEMIC ON THE SLOVAKIAN LABOR MARKET 

Vivien Pásztóová1, Péter Karácsony2 

Abstract 

The biggest threat to people's health and social-economic well-being in the last two years has been 

the coronavirus epidemic. The world was dominated by a negative attitude that affected all areas 

of life, as the virus was the cause of emotional loss and property damage. The present study examines 

the effects of the coronavirus epidemic on the Slovak labor market and workers, as well 

as the opportunities for telework, through a questionnaire survey. During our own surveys, 

we conducted a questionnaire survey in the spring of 2022, during which we interviewed 205 

employees. In evaluating the data, we found that the coronavirus epidemic had an impact 

on the workplace atmosphere, while raising fears in workers about the insecurity of keeping 

their jobs. Before to the pandemic, the opportunity for employers to work from home was less 

prevalent than during the coronavirus epidemic. 

Keywords 

Labor Market, Employee, Slovakia, Covid-19 Crisis 

I. Introduction 

The world faced a global problem in the early 2020s that caused drastic changes (Tomčíková et al., 

2021). The respiratory disease caused by Covid-19 started its journey from China in late 2019. Shortly 

after its rapid spread, in March 2020, the WHO (World Health Organization) mentions 

it as a pandemic (Czech, 2022). The viral disease, which did not spare human lives and caused social 

and economic problems, did not escape Slovakia, and left its mark on the labor market situation 

in the country. Slovakia is one of the countries negatively affected by the pandemic, even though 

the Slovak government, like other states, has tried to offset the negative effects of the pandemic 

by trying to achieve various restrictive provisions. The introduction of teleworking has proved 

to be a sensible solution for employers to minimize physical presence at workplaces and reduce 

encounters. Working in a home environment offers several benefits, including higher performance, 

flexible time to work, and reduced commuting time between work and home. Nevertheless, 

employers try to pay due attention to the control of their teleworkers. The main objective of this study 

was to investigate the effects of the coronavirus epidemic in the workplace, and to analyse 

the attitudes of workers to work during the epidemic. In the online questionnaire survey, we are 

looking for the answer to the question of how the pandemic changed the process of working 

and to what extent the introduction of working from home was typical for the employees participating 

in the survey. Based on the knowledge from similar research, we formulated three hypotheses 

that were subjected to statistical testing. The results and conclusions drawn from the primary research 

are relevant to professionals and stakeholders researching on similar topics, however, they contribute 

significantly to the expansion of research on the Slovak labor market during the period 

of the coronavirus epidemic. 

 
1 Faculty of Economics, and Informatics, J. Selye University, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, Slovakia.  

E-mail: vivien.pasztoova97@gmail.com. 
2 Faculty of Economics, and Informatics, J. Selye University, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, Slovakia.  

E-mail: karacsonyp@ujs.sk. 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 271 

II. Literature Review 

The pandemic caused by Covid-19 significantly interfered with people’s daily lives, rewriting their 

usual patterns of behavior while also affecting the functioning of economic mechanisms (Bardovič  

 Gašparík, 2021). In the European Union, Slovakia is one of the Member States most affected 

by the virus in terms of the number of patients infected with the virus and the number of patients 

treated in hospital (Pavlíková et al., 2021). Following the easing of the health crisis, restoring 

the country’s economic situation is a difficult task, as work has also been affected by the epidemic 

(Cepel et al., 2020). Slovakia is also one of the countries affected dramatically by the coronavirus 

epidemic and caused an economic crisis. The unemployment rate was the lowest in the regions 

of Bratislava (4.71%) and Žilina (6.7%) (Stofková  Seemann, 2021). The unemployment rate 

in Slovakia has been rising steadily since the last quarter of 2019, reaching 7.1% (Karácsony  

 Pásztó, 2021). In Slovakia, the first person infected with the coronavirus was registered in March 

2020 (Skorková et al., 2021), because of which the government declared a state of emergency 

in the country for 45 days (Capíková et al., 2021). The government envisaged preventive measures 

to slow the spread of the infectious disease (Köverová et al., 2021), the first step being to minimize 

the mobility of people, followed by despair about the country’s economic situation (Černěnko et al., 

2021). The emergency lasted until June 2020, so most of the restrictions in force until then were lifted, 

but in October 2020, due to the aggravation of the epidemic, the Slovak government declared a state 

of emergency again. The most stringent anti-epidemic measures were taken in January 2021 

(Vitálišová et al., 2021). The viral situation in the country has also created political tensions, 

and subsidies to the service sector have been completely pushed into the background compared 

to other EU Member States (Klimovský et al., 2021). In their research, Kufelová and Raková (2020) 

found that due to the epidemic situation, car companies in Slovakia were forced to shut 

down completely, which is the driving force of the country's economy. To move forward, 

it is appropriate to extend to the country provisions that are aimed at economic recovery and can 

provide a much more prepared response to unforeseen situations affecting the country. In his studies, 

Hamran (2021) found that the negative impact of the pandemic also led to an increase 

in unemployment in Slovakia, which affected the central and eastern part of the country the most, 

regardless of gender. The number of available jobseekers in every district of the country has 

also jumped, affecting more men than women looking for work. The strata over the age of 55 have 

adapted the most to the recession caused by the coronavirus epidemic, the number of which has 

increased every year in the Slovak labor market, regardless of the emergency. In her studies, Svabova 

and Gabrikova (2021) address the development of the unemployment rate among young people 

in Slovakia (under 25 years), according to which the introduction of restrictions in the initial period 

of the epidemic significantly affected the employment of young people on the labor market. However, 

the current trend has expired by 2021 and there is a relative improvement. In their study, Svabova, 

Metzker and Pisula (2020) also highlight the evolution of the unemployment rate in Slovakia, 

which is highly dependent on restrictive provisions against the coronavirus epidemic, as operations 

have been restricted or stopped altogether. The highest unemployment rates were in the service sector 

and the entertainment industry. The Slovak government is trying to offset the negative consequences 

of the virus situation by providing subsidies to businesses in the hope of survival. As a result 

of the epidemic, employers have an even greater responsibility to retain and encourage 

their employees to think positively even in this irritated and hopeless situation (Hitka et al., 2021). 

Due to the deteriorating national health status, several legislative changes have taken place in the field 

of labor law, which have also affected the powers and activities of employers and employees (Freel 

 Pavlíková, 2021). Preventive measures that can be taken and implemented by employers include 

proof of absence from work in case of illness or quarantine, possibility to switch to work from home, 

provision of annual and compensatory leave, reorganization of work schedule, elimination 

of other difficulties on the part of employees (Križan, 2020). From April 2020, a decision in effect 

under Part 11 of the Labor Code allowed employers to reassign their employees to work from home 

in the event of an emergency. According to an amended decision in February 2021, all workers were 
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required to switch to work from home, except for workers who, due to the nature of their work, were 

unable to work in a home environment (Beňová, 2021). Teleworking is a relatively new type of work 

that provides more freedom to work in terms of time and place, as the employee organizes 

his or her work independently. Off-site work can be achieved through the opportunities provided 

by information and communication technology (ICT) (Bajzikova et al., 2016). During the pandemic, 

working in an electronic environment also proved to be a good decision in terms of work efficiency 

(Adamička  Greguš, 2021). In his study Karácsony (2021) examines the proportion of telework 

introduced among Slovak workers because of the coronavirus epidemic. Its results show 

that the proportion of homeworkers in Slovakia has increased sevenfold due to the viral situation, 

at the same time, workers have a positive view of telework and a significant proportion of workers 

would continue to work as teleworkers once the epidemic subsides. 

III. Research Methodology and Results 

In connection with the review of the relevant literature, we formulated the aim of our research 

and the hypotheses to be examined. As a research method, we used the method of quantitative 

research procedure, i.e., we obtained our data with the questionnaire data collection technique, 

so the data collection was carried out in accordance with the research objectives and the hypotheses 

to be examined. Sampling procedure was the snowball method. The snowball method is typically tied 

to online surveys, in which participants are asked to ask their acquaintances and friends to complete 

the questionnaire as well, thus increasing the sample. In the anonymous questionnaire, we formulated 

a total of 16 questions, the first part of which asked about the demographics of the potential 

respondent. The second part of the questionnaire analysed the effects of the coronavirus epidemic 

on changes in the workplace from the perspective of Slovak workers. The questionnaire survey 

in electronic form was carried out between March and May 2022. The data obtained in connection 

with the data collection were organized into a unified database, to which the spreadsheet function 

of Microsoft Word was applied. Data evaluation was performed in a program suitable for performing 

SPSS statistical tests and data analysis. For the sake of transparency and interpretability of the results, 

all relevant data are presented using tables and diagrams. Table 1 presents a description of sampling 

with simple descriptive statistics focused on illustrating some demographic data. The percentage 

distribution and frequency of the data are also indicated. In connection with the analysis of the data, 

we worked with a relatively large number of N = 205 samples, thus we had the opportunity to show 

high-quality results and formulate appropriate conclusions. As the questionnaire focused 

on the survey of active employees, we can also refer to the respondents as employees in the future. 

61.5% of the respondents were women and 38.5% were men. Regarding age as a continuous variable, 

28.3% of those in the 18-25 age group and 27.3% of those in the 36-45 age group contributed the most 

to the sampling. Based on education, 42.9% of respondents have a high school education and 41.0% 

have a college or university degree. In terms of residence, a significant proportion of respondents, 

40.0%, live in a city and 39.5% in a village. According to the job classification, 54.1% 

of the employed do mental work, while 45.9% do physical work. In terms of economic sector, 19.5% 

of employees are employed in the service sector and 14.1% in trade. In terms of company size, 24.9% 

of employees are employed by companies with 10-49 employees and 50-249 employees. 
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Table 1 Description of the sample 

N total 205 Percentage Frequency Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Sex Man (38.5%) 
 

Woman 
(61.5%) 

79 
 
 

126 

38.5% 
 
 

61.5% 

38.5% 
 
 

100% 
 
Age 
 
 
 
 
Grade 

 
18-25 age 

group (28.3%) 
 

36-45 age 
group 

(27.3%) 
 

High school 
graduation 

(42.9%) 
 

College/ 
University 
(41.0%) 

 
58 
 
 
 
 

56 
 
 

88 
 

 

 

84 

 
28.3% 

 
 
 
 

27.3% 
 
 

42.9% 
 

 

 

41.0% 

 
28.3% 

 
 
 
 

74.6% 
 
 

100% 
 

 

 

44.4% 

 

Residence 

 

Town (40.0%) 
 

 

82 

 

40.0% 

 

100% 

 

 

Village 
(39.5%) 

 
 

Physical 
employment 

(45.9%) 
 

81 

 

 

94 

39.5% 

 

 

45.9% 

54.1% 

 

 

45.9% 

Position 

 

 

Intellectual 
employment 

(54.1%) 
 
 

111 54.1% 100% 

Sector Service 
(19.5%) 

 
 

40 19.5% 98.0% 

 Trade 
(14.1%) 

 

29 14.1% 55.6% 

Company size 10-49 
(24.9%) 

 
50-249 
(24.9%) 

51 

 

51 

24.9% 

 

24.9% 

81.0% 

 

49.8% 

Source: Questionnaire research based on own editing (2022) 

Figure 1 shows the changes in the workplace situation during the crisis caused by Covid-19. 35% 

of workers believe that the coronavirus epidemic did not change it at all, while 20% of workers said 

the epidemic had a full impact on their workplace situation. Workers who were affected by the virus 

situation at work also reported how it manifested itself. 29.8% of workers described the impact 

of the pandemic on changes in their workplace. 31.2% of workers said they had to work from home 

due to the virus situation, 17.1% less, and 15.6% got more work. The biggest positive benefits 

of the viral situation in terms of changes in the workplace are the possibility of flexible working hours 

(27.3%) and a higher pay grade (8.3%). In contrast, the biggest disadvantage of the epidemic to work 

is the decrease in the number of working hours in 14.1%, the cessation of production for a period 

in 6.3% and the decrease in wages in 4.9%. In terms of the impact of the epidemic on workers, 30.2% 

of workers have been at home since the pandemic broke out than before. 
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Figure 1 Has your workplace situation changed because of Covid-19? 

  
Source: Questionnaire research based on own editing (2022)   

Table 2 shows the changes in jobs due to the pandemic. For the two statements, we were unable 

to work with a full sample size, which is also reflected in the percentage distributions. 

Downtime affected 29.3% of workers and the decline in production 70.2%. 

Table 2 Workplace changes due to Covid-19 

(%)     Yes  Frequency       No  Frequency 

Downtime 29.3% 60 39.5% 81 

Decrease in production 70.2% 144 58.5% 120 

Source: Questionnaire research based on own editing (2022) 

Table 3 shows the frequency of telework introduction before and after the pandemic. Employees were 

asked to rate on a Likert scale, where 1-never and 5-always meant options. Prior to the Covid-19 

outbreak, 77.1% of workers had never used telework at work. In contrast, due to the declaration 

of a state of emergency and the radical deterioration of the virus situation, 13.7% of jobs occasionally 

and 16.1% regularly used the opportunity to work from home. Compared to the pre-pandemic period, 

the employment rate of telework increased by 7.8% from jobs that always provided work 

opportunities for their employees from home. 

Table 3 Distribution of home office among employees 

(%) Never Rarely Sometimes Regularly Always 

Before the Covid-19 epidemic 77.1% 9.8% 5.9% 5,4% 1.5% 

Since the Covid-19 epidemic 51.7% 9.3% 13.7% 16.1% 9.3% 

Source: Questionnaire research based on own editing (2022) 

Table 4 shows the degree of fear of job loss in relation to employee evaluation. The rating was 

on a Likert scale, where 1-was not at all scared and 5-was very scared. We worked with a total number 

of samples during the analysis. 45.4% of workers were not at all afraid of losing their jobs because 

of the pandemic. Only 5.4% of workers were very afraid of losing their jobs due to the virus situation. 

  

It has not 
changed at 

all
35%

It has 
changed 
slightly
13%

It has 
changed 
slightly
16%

Affected
16%

Fully 
affected

20%
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Table 4 Fear of losing job  

Total 205 

Missing 0 

 

Percentage 

 

Frequency 

 

Valid 
Percent 

 

Cumulative 
Percent 

I'm not afraid at all 45.4% 93 45.4% 45.4% 

I'm a little afraid 19.0% 39 19.0% 64.4% 

I do not care 18.5% 38 18.5% 82.9% 

I'm afraid 11.7% 24 11.7% 94.6% 

I'm very afraid  5.4% 11 5.4% 100% 

Source: Questionnaire research based on own editing (2022) 

The normality test can be examined using a variable measured on an interval scale, to which we used 

the variable fear of losing one's job. The Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests can be used 

to perform the normality test. The examined answers were N = 205, so we worked with a total number 

of sample items. Table 5 shows the results of the normality test. In the case of the variable, 

both statistical tests are significant (0.000), because the condition p0.05 does not hold, therefore 

the collected data are not derived from a normal distribution. 

Table 5 Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Fear of losing job (1-I’m 

not afraid at all, 2-I’m a 

little afraid, 3-I do not 

care, 4-I’m afraid, 5-I’m 

very afraid) 

,269 205 ,000 ,813 205 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Source: Questionnaire research based on own editing (2022) 

As our data from our primary research are not normally distributed, our hypotheses based on previous 

research are examined using non-parametric statistical tests. An alternative hypothesis H0 was 

assigned to the primary hypotheses formulated in connection with the research if it is not possible 

to prove the primary hypothesis. As a result of the pandemic, the phenomenon of workplace anxiety 

and monetary insecurity was increasingly felt, indicating employment-related problems (Karacsony 

et al., 2022). Due to job instability and job losses, workers are placed in a vulnerable position due 

to a lack of established relationships. In fact, fear of losing a job appears as an emotional stressor 

(Godinic et al., 2020). Building on this research, we formulated our first hypothesis as follows: 

H1: There is a link between changes affecting Covid-19 and the fear of losing one's job. 

H0: There is no link between changes affecting Covid-19 and fear of losing one's job. 

To test the first hypothesis in Table 6, we performed a nonparametric Spearman rank correlation 

analysis to determine the extent to which the magnitude of one variable determines the magnitude 

of the other variable. It quantifies the difference in the rankings of the variables examined. 

The correlation coefficient can be between -1 and 1. During the statistical test, we worked 

with 1 missing data. The variables examined were changes in the workplace due to Covid-19 and fear 

of losing job. The value of the correlation coefficient is r = 0.326 **, which indicates a weaker 

than average relationship between the examined variables. Since the value took on a positive sign, 

a positive but not prominent correlation can be established in the same direction, so the two variables 

take on nearly the same value for the same person. The correlation is significant at a significance 
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level of 0.010.000. Using Spearman’s correlation analysis, hypothesis H1 was confirmed 

while alternative hypothesis H0 was rejected. 

Table 6 Spearman Correlation 

 

Changes in the 
workplace due 
the Covid-19 

epidemic 
Fear of losing 

job 

Spearman's rho Changes in the workplace 
due the Covid-19 epidemic 

Correlation Coefficient 1,000 ,326** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 201 201 

Fear of losing job Correlation Coefficient ,326** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 201 205 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Source: Questionnaire research based on own editing (2022) 

Employers have used optional solutions to curb the spread of the epidemic and maintain the health 

status of people (Pásztóová, 2021). The WHO has called on employers to make changes to minimize 

mass contact with employees, such as the introduction of telecommuting or the reorganization 

of shifts (Lee, 2021). Based on Lee's research, we formulated our second hypothesis as follows: 

H2: The epidemic has had an impact on changes in the workplace situation of workers. 

H0: The epidemic had no effect on changes in the workplace situation of workers. 

In Complex Table 7, a non-parametric Mann-Whitney U test is performed to test the second 

hypothesis, provided that the sample data are rankable. The last column of the complex table shows 

the rank sums that quantify the degree of difference between the two groups. Changes 

in the workplace due to Covid-19 were indicated as the grouping variable required to perform 

the statistical test. It can be read from the table below that the period before Covid-19 had no effect 

on the changes affecting the situation of employees at work, as p = 0.0090.05. Subsequently, 

we also found that the pandemic caused by Covid-19 did not affect the changes affecting the situation 

of employees at work, as p = 0.0040.05. In connection with the statistical test, the alternative 

hypothesis H0 was confirmed, while the primary hypothesis H2 was rejected. 

Table 7 Mann-Whitney Ranks 

 Changes in the workplace 
due the Covid-19 epidemic N Mean Rank Sum of Ranks 

Before the Covid-19 
epidemic 

1,0 70 45,18 3162,50 

2,0 25 55,90 1397,50 

Total 95   
Since the Covid-19 epidemic 1,0 70 44,02 3081,50 

2,0 25 59,14 1478,50 

Total 95   

 

 
Before the Covid-

19 epidemic 
Since the Covid-

19 epidemic 

Mann-Whitney U 677,500 596,500 

Wilcoxon W 3162,500 3081,500 

Z -2,631 -2,860 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 ,004 

a. Grouping Variable: Changes in the workplace due the Covid-
19 epidemic 

Source: Questionnaire research based on own editing (2022) 
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In Slovakia, the Labor Code lists working from home as a flexible and alternative form 

of employment. During teleworking, the employee performs his work away from the site or in a home 

environment using digital devices within the framework of an employment contract (Sukalova et al., 

2015). Undoubtedly, because of the coronavirus epidemic, the opportunity to work from home has 

become increasingly popular, which is estimated to become an increasingly common form of work 

in the future (Kniffin et al., 2020). Based on these two studies, we formulated our third hypothesis 

as follows: 

H3: There is a correlation between the before epidemic period and the rate of introduction of telework 

due to the impact of the pandemic.  

H0: There is no correlation between the before epidemic period and the rate of introduction 

of telework due to the impact of the pandemic. 

To test the third hypothesis, a non-parametric Wilcoxon test was performed, and the statistical test 

is illustrated in Complex Table 8. The test ranks the differences in the measurements. The variables 

examined are the proportion of telework introduced in the pre-epidemic period and the proportion 

of telework introduced because of the epidemic. The last column of the table above shows the rank 

totals, which show the degree of difference between the two groups. In the table below, 

p = 0.0000.05, so the data provide statistically significant evidence that the studied variables affect 

each other (Wilcoxon, Z = -6.756, p = 0.000). After performing the statistical test, hypothesis H0 is 

rejected and hypothesis H3 is accepted. 

Table 8 Wilcoxon Signed Ranks Test 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Before the Covid-19 
epidemic 
Since the Covid-19 epidemic 

Negative Ranks 12a 30,54 366,50 

Positive Ranks 77b 47,25 3638,50 

Ties 115c   
Total 204   

a. Since the Covid-19 epidemic < Before the Covid-19 epidemic 
b. Since the Covid-19 epidemic > Before the Covid-19 epidemic 
c. Since the Covid-19 epidemic = Before the Covid-19 epidemic 

 

 

Since the 
Covid-19 
epidemic- 
Before the 
Covid-19 
epidemic  

Z -6,756b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

Source: Questionnaire research based on own editing (2022) 

IV. Conclusion 

The negative impact of the coronavirus epidemic and the associated feeling of insecurity have 

not escaped the Slovak labor market either. The country is among the economies most affected 

by the virus, as evidenced by several studies, including by Pavlíková et al. in their 2021 study. Slovak 

workers surveyed felt the effects of the coronavirus at work. The impact of the pandemic on work has 

been most pronounced in the transition to work from home, which has also increased the possibility 

of flexible working hours and workers have spent much more time at home than before. In addition, 

the pandemic affected the volume of work. In addition, wages and working hours fell, and intermittent 

downtime was a major problem. As for changes in the workplace, reducing production was a greater 

threat than forced downtime. Fear of losing a job was only marginally seen among the workers 

surveyed. In the pre-epidemic period, working from home was not a common form of work, despite 
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workplace attempts to employ it. However, the epidemic has led to an increase in the use of home-

based work by those who have always provided this atypical form of employment for their workers. 

During the hypothesis test, we showed that the changes in the workplace caused by the viral situation 

evoke in the employees a feeling of fear of losing their job. What Godovic et al. similarly found 

in their 2020 research. Furthermore, the epidemic was a trigger for changes in the workplace. 

As such a change, Lee mentions in her 2021 study the transition to work from home, 

the reorganization of shifts, and the rethinking of work practices. In parallel, we were able to justify 

the transition to work from home in our own research. Like the results of Kniffin et al. (2020), 

we found that the rate of working from home increased because of the pandemic. We believe that this 

trend may be valid for the future, as evidenced by the results presented in Karácsony's 2021 study. 
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THE PROJECT OLOMOUC WITHOUT BARRIERS AS AN EXAMPLE  

OF EFFECTIVE MEANS OF SOCIAL POLICY OF MUNICIPALITIES 

Miroslav Pilát1 

Abstract 

This article aims at presenting the unique project Olomouc without barriers as a potential instrument 

of social policy of municipality that city of Olomouc has been conducting for over twenty years. 

First part of the article is dedicated to social, professional and political foundations of the project 

and also to the goals of the project. Second part describes the preparatory part of the project 

and development of strategy when dealing with political representation of the city. The analytical part 

then emphasises the surveying the needs of the public in the area of removal and prevention 

of construction, information and technical barriers in the city of Olomouc. The main part of the article 

deals with implementation of the project with an accent on public transport, housing and tourism. 

In the end of the article the philosophy of the project is put into the context of both legal and WHO 

requirements for municipalities when creating environment supportive for mobility of their citizens 

and active lifestyle, including some important rewards the project won both on national 

and international level. 

Keywords:  

Project Olomouc without Barriers, Barriers-Architectonical, Health Disadvantage, Legislation, 

Political Representation of a Municipality 

I. Úvod 

Příspěvek si klade za cíl seznámit odbornou a respektive i laickou veřejnost s ojedinělým projektem 

Statutárního města Olomouce s názvem Bezbariérová Olomouc, které ho realizuje již dvacet let. 

Jeho hlavní myšlenkou je zpřístupňování města, služeb, vzdělání, kultury, zaměstnání, sportu  

i veřejného života všem jeho obyvatelům, zejména těm skupinám občanů, které z důvodu handicapu 

tělesného, smyslového či mentálního, potřebují větší pozornost ze strany společnosti. Příprava  

a dlouhodobá realizace projektu je kromě jiného je dokladem toho, že vedení města, jeho odborní 

pracovníci i další přizvaní odborníci usilují o komunikaci s občany se zdravotním znevýhodněním  

i dalšími skupinami obyvatel, které mají obtíže v oblasti překovávání architektonických, technických 

a informačních bariér a snaží se zjišťovat jejich potřeby a reagovat na jejich požadavky. Následné 

teoretické i praktické propojení Projektu Bezbariérová Olomouc s procesem komunitního plánování 

na území města Olomouce se stalo efektivním instrumentem sociální politiky města. Při psaní stati 

byla použita obsahová analýza dokumentů a kompilačně komparativní metoda s autorskou expresí. 

II. Východiska a cíl projektu Bezbariérová Olomouc 

Východiska projektu Bezbariérová Olomouc 

Myšlenkou začít řešit problematiku bezbariérovosti v Olomouci dlouhodobě, koncepčně  

a komplexně se poměrně malý tým odborníků,2 kteří pracovali na Magistrátu města Olomouce, začal 

zabývat již v roce 1998, kdy prostřednictvím tehdy věcně příslušného náměstka primátora předložila 

ke schválení vedení města dokument, který se jmenoval Sociální program města Olomouce (Kolektiv 

autorů, 1998). Důvodů pro zpracování tohoto dokumentu bylo více. Prvním byla snaha zmapování 

potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů sociálních služeb a vytvoření dostupné a kvalifikované 

 
1 Silesian University, Faculty of Public Policies in Opava, Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava, Czech Republic.  

E-mail: miroslav.pilat@seznam.cz. 
2 Hlavními autory a řešiteli projektu byli zpočátku Mgr. Irena Sonntagová a autor tohoto článku. 
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sítě sociálních služeb v Olomouci.1 Zásadní bylo uvědomění si, že odborníci i uživatelé sociálních 

služeb sice často mají představu, jak by takováto síť sociálních služeb měla vypadat, ale často 

o tom nemají představu ti, kteří mají rozhodovací pravomoc, tedy politická reprezentace – z dnešního 

pohledu zadavatelé sociálních služeb. Dalším a neméně důležitým důvodem bylo vytvoření 

pozitivního nátlakového nástroje na politickou reprezentaci, která se v té době nacházela 

před komunálními volbami 1998. Díky tomuto kroku se „sociální plánovaní“ v Olomouci dostalo 

postupně do komunálních volebních programů některých, z tehdejšího pohledu významných, 

politických stran. Již při zpracovávání Sociálního programu města Olomouce se kolektiv autorů 

tohoto dokumentu z podnětu neziskových organizací, které hájí zájmy osob se zdravotním 

postižením, začal zabývat myšlenkou bezbariérovosti ve městě, ale pro její náročnost se rozhodl, 

že vypracuje samostatný projekt, který se bude touto problematikou podrobněji zabývat (Pilát 

a Sonntagová, 2007). 

Cíl projektu Bezbariérová Olomouc 

Hlavním cílem projektu Bezbariérová Olomouc bylo vytvořit dlouhodobou koncepci zkvalitňování 

života osob se zdravotně znevýhodněných obyvatel a dalších skupin obyvatel, které mají obtíže 

v oblasti překovávání bariér ve městě zaměřenou na: 

• odstraňování existujících architektonických a technických bariér ztěžujících běžný 

život osob s handicapem – v bydlení, dopravě, službách apod., 

• důsledné předcházení vzniku nových bariér, 

• předcházení a odstraňování bariér informačních a komunikačních (Sonntagová  

a Pilát 2004). 

Při definování cíle projektu bylo důležité uvědomit si, že bezbariérovost se netýká pouze osob 

se zdravotním znevýhodněním, ale také například seniorů, rodičů s malými dětmi, osob, 

jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu stavem po úrazech a podobně. Ti všichni mohou 

mít problémy s přístupem do budov, veřejných institucí, s přístupem a využitím služeb obchodů  

a restaurací, nabídky kin, divadel a muzeí, veřejné hromadné dopravy, s bezpečným pohybem  

a orientací ve městě včetně komunikací, označení ulic a budov a přístupu k informacím o činnosti 

samosprávy (Pilát a Sonntagová, 2007). 

Vzhledem ke skutečnosti, že město Olomouc je druhou největší památkovou rezervací v České 

republice a je díky sloupu Nejsvětější Trojice zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO, 

se vedení města rovněž dlouhodobě snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.  

Z toho důvodu se pochopitelně všechny uvedené problémy týkají nejen jeho obyvatel, 

ale také jeho návštěvníků. Zároveň bylo nutné mít po celou dobu na zřeteli, že odstraněním jedné 

bariéry by mohla být vytvořena bariéra pro jinou cílovou skupinu občanů. 

III. Přípravná fáze projektu Bezbariérová Olomouc 

Přípravná fáze projektu trvala bezmála dva roky. Výše zmíněný tým odborníků (dále jen „tým“) vedl 

diskuse na předmětné téma se zástupci organizací hájících zájmy osob se zdravotním postižením, 

s odborníky, s dotčenými orgány veřejné správy a pracovníky olomouckého magistrátu. Páteřním 

výstupem byla shoda, že problémy, které se týkají osob se zdravotním postižením, by bylo potřebné 

se zabývat dlouhodobě a koncepčně s vědomím, že největší nesnází bude překonávání bariér 

a předsudků, které mají občané našeho města, sami v sobě, účastníků projektu nevyjímaje. 

V roce 1998 se podařilo záměr bezbariérové Olomouce prosadit do volebního programu jedné  

z politických stran, která úspěšně kandidovala do zastupitelstva a následně i do programového 

 
1 Tento cíl byl vytčen v době, kdy metoda komunitního plánování sociálních služeb nebyla metodologicky ukotvena  

a ani rozšířena, stejně jako vytváření sítí sociálních služeb. 
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prohlášení Rady města Olomouce jako základního veřejného programového dokumentu, 

kterým by se rada města po celé své volební období ve své práci měla řídit. 

Dříve než tým začal pracovat na níže uvedených tezích projektu Bezbariérová Olomouc bylo poměrně 

velké množství času a práce věnováno vytváření strategie jednání s politickou reprezentací města, 

díky níž se podařilo získat politickou podporu pro tento projekt v našem městě. Výchozím bodem 

této strategie bylo zodpovězení možná tehdy poněkud provokativní otázky: „Proč politické 

reprezentaci v naší zemi často schází vůle příliš „investovat“ do oblasti poskytování sociálních služeb 

a pomoci osob se zdravotním znevýhodněním?“ Pod pojmem investovat se se pochopitelně 

neskrývaly pouze investice v oblasti poskytování finančních prostředků.  

Nad výzkumným designem ohniskové skupiny  

K zodpovězení položené otázky „Proč politické reprezentaci v naší zemi často schází vůle příliš 

„investovat“ do oblasti poskytování sociálních služeb a pomoci osob se zdravotním 

znevýhodněním?“  byla rámcově aplikována kvalitativní výzkumná strategie, jako metoda získávání 

dat byla v té době ne příliš známá ohnisková skupina,1 jejíž podstata spočívá v tom, že probíhá formou 

rozpravy nad zvoleným tématem či otázkou. Data jsou získávána za využití skupinových interakcí, 

které samovolně vznikají v debatě na předem určené téma. Diskuze je řízená moderátorem a účastní 

se jí skupina respondentů, kterým je ponechána velká volnost při vyjadřování, a kde je jim rovněž 

umožněno vzájemně reagovat a doplňovat to, co zazní od jiných účastníků diskuze. Tato metoda 

využívá toho, že skupinová atmosféra může napomoci k uvolnění určitých stereotypů a postojových 

schémat. Tímto způsobem napomáhá odhalit jisté skryté a podpovrchové vazby, kterých bychom 

si u jiných typů výzkumů nevšimli a které mohou mít lidé společné. Hlavním cílem této metody 

je zjistit, jak se lidé cítí a co si myslí, ale také to, proč se takto cítí a proč si toto myslí (Morgan, 2001; 

Štainer, 2011). 

Určení účastníků  

Pro účely tohoto výzkumu se obvykle vybírají lidé, kteří se navzájem neznají. Při výběru účastníků 

do ohniskové skupiny je často užitečnější směřovat úsilí k minimalizaci vzorkových jednostranností 

než k dosažení generalizace (Morgan, 2001; Štainer, 2011). V našem případě byl proveden účelový 

výběr účastníků, a to statutárních zástupců organizací hájících zájmy osob se zdravotním 

znevýhodněním a vedoucích dotčených odborů Magistrátu města Olomouce (dále jen „MMOl“).   

Výběr prostředí a sběr dat  

Pro realizaci ohniskové skupiny byl určeny prostory zasedací místnosti sociálně-zdravotního odboru 

MMOl na ulici Štursova 1, které podle názoru hlavních řešitelů vyvažovaly potřeby jak účastníků, 

tak řešitelů, kteří moderovali průběh ohniskové skupiny. Z průběhu ohniskové skupiny byl pořízen 

audiozáznam. Nezbytným krokem před zahájením vlastní analýzy informací získaných z ohniskové 

skupiny bylo pořízení přepisu všech diskuzí a následně provedena obsahová analýza získaných dat.  

Na základě široké diskuze zúčastněných subjektů a analýzy získaných dat byly vygenerovány 

následující odpovědi na zkoumanou otázku:  

1. až doposud stávající legislativa v České republice neukládala obcím a městům v oblasti 

poskytování sociálních služeb prakticky žádné povinnosti, ale ani žádná práva;2 

 
1 Data jsou sbírána v moderované diskuzi, která se točí okolo jistého tématu, tedy ohniska (Morgan, 2001; Štainer, 2011).   
2 V rámci reformy veřejné správy byly v roce 2003 zřizovatelské povinnosti k zařízením poskytujících sociální služby 

ze státu převedeny na nově vzniklé územně samosprávné celky – kraje. Obce, které ze zákona měly možnost převzít 

od státu zařízení poskytující sociální služby, tak v drtivé většině neučinily díky nevyjasněnému financování sociálních 

služeb. 
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2. aktuálně chyběl moderní legislativní předpis, který by upravoval vztahy a financování v oblasti 

sociálních služeb;1  

3. obecní zastupitelstva musí v České republice plnit ze zákona řadu povinností v odvětví 

infrastruktury, dopravní obslužnosti, údržby komunikací, provozování základních škol, fungování 

obecní policie a podobně, takže poskytování sociálních služeb, které je pro obce fakultativní činností, 

se může často z jejich pohledu jevit jako druhořadý problém; 

4. problematika sociálních služeb a pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním se týká relativně 

malého počtu občanů; 

5. jedná se, a politici to většinou neradi slyší, o úzkou specifickou skupinu voličů, která se sice 

společensky angažuje, ale většinou se orientuje na nezávislé kandidátky, a ne na klasické politické 

strany; 

6. osoby se zdravotním znevýhodněním tvoří skupinu občanů, která bohužel veřejně, a to ani na 

jednání obecních či krajských zastupitelstev, neprosazuje dostatečně razantně své požadavky; 

7. malého procenta politiků se tento problém dotýká profesně, či dokonce osobně; 

8. s připravovaným vstupem České republiky do EU byla pozornost v sociální oblasti upřena 

na problém chudoby a sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb se stalo předmětem 

národních politik, takže možnost získávání finančních prostředků z evropských fondů na jejich je 

provoz výrazně omezena (Pilát a Sonntagová, 2007). 

Jak jsem již zmínil, zodpovězení výše zmíněné klíčové otázky a aplikací na ní uvedených odpovědí 

na lokální podmínky bylo pro naši práci zásadní a umožnilo nám vytvořit strategii, díky které se nám 

při jednání s politiky víceméně dařilo vyhnout „neuralgickým bodům“. 

Základní teze projektu Bezbariérová Olomouc  

Základní teze projektu Bezbariérová Olomouc formulované týmem a vedoucími pracovníky sociálně-

zdravotního odboru MMOl, které byly výsledkem širokého konsenzu a vycházely  

z předpokladu, že úspěšnost projektu i jeho realizace je závislá na spolupráci celé řady subjektů  

i jednotlivců. Tyto teze byly předloženy Radě města Olomouce (dále jen „RMO“), která je na svém 

jednání dne 20.4. 2001 schválila s tím, že v termínu dle důvodové zprávy uložila věcně příslušnému 

náměstkovi primátora2 předložit na jednání RMO návrh celého projektu.  

IV. Analytická fáze projektu Bezbariérová Olomouc 

Po výše zmíněných krocích následovala fáze přetváření tezí a implementace získaných poznatků 

do uceleného projektu. Autoři projektu vycházeli z průzkumu veřejného mínění, z analýzy potřeb 

skupin uživatelů služeb a z potřeb jednotlivých občanů se zdravotním znevýhodněním. Zástupci 

nestátních subjektů hájících zájmy osob se zdravotním znevýhodněním byli požádáni  

o poskytnutí podkladů pro analýzu současných architektonických a technických bariér ve městě 

se stanovením priorit při jejich odstraňování. 

Se žádostí o spolupráci byli rovněž osloveni zástupci odborů magistrátu (odbor školství, odbor 

investic, odbor dopravy, odbor stavební a odbor vnějších vztahů a informací) a také zástupce dalších 

organizací a institucí, kterých se problematika dotýká (např. Úřad práce Olomouc, Fakultní 

nemocnice Olomouc, Univerzita Palackého Olomouc, České dráhy a Dopravní podnik města 

Olomouce). 

  

 
1 Do doby přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byl dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 

v oblasti poskytování sociálních služeb garantem stát. 
2 Věcně příslušným náměstkem primátora byl ve volebním období 1998-2002 autor této stati. 
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Zjišťování potřeb ze strany veřejnosti 

Pro zjišťování potřeb ze strany veřejnosti byla uplatněna následující metodika. 

Veřejnost byla se záměrem projektu Bezbariérová Olomouc seznámena prostřednictvím článku  

v Radničních listech. Zároveň byli občané vyzváni k vyplnění připojených anketních lístků  

s úmyslem zjistit jejich názory na připravovaný projekt a umožnit jim vyjádření svých názorů, 

připomínek a podnětů ke zkvalitnění života spoluobčanů se zdravotním znevýhodněním. Vzhledem 

ke zvolené formě distribuce anketních lístků, připojenému článku i samotnému tématu, jehož 

se anketa dotýkala, předpokládal tým účast mnoha obyvatel Olomouce. Pro vyhodnocení dat byla 

použita čárkovací metoda a standardní statistické metody prostého součtu zjištěných dat. 

Na zveřejněnou anketu reagovalo celkem 184 respondentů, což bylo řešitelský tým i spolupracující 

subjekty jistým zklamáním. Domnívám se, že tato skutečnost svědčila o tom, že občané města 

v tu dobu nebyli na tento způsob komunikace o věcech veřejných zvyklí. Na druhé straně jsem byl 

přesvědčen o tom, že se jedná o metodu, která má svůj význam a spolu s týmem jsme doufali, že s tím, 

jak občané budou získávat zpětnou vazbu o tom, že jejich názory jsou politickou i odbornou 

reprezentací města vnímány a respektovány a mění se ve viditelná opatření v rámci projektu, zájem 

o spolupráci poroste. K výraznému posunu v oblasti zapojování veřejnosti do problematiky plánování 

sociálních služeb na území města Olomouce však došlo až díky metodě komunitního plánování 

sociálních služeb (Pilát a Sonntagová, 2007). 

Odpovídali zejména ženy (69 %) a respondenti v produktivním věku (61 %). Pouze 24 % respondentů 

se označilo za osobu se zdravotním znevýhodněním, dalších 7 % respondentů uvedlo, že některý člen 

jejich rodiny je zdravotně handicapovaný. V anketě jsme se dotazovali na názory veřejnosti 

na samotný projekt Bezbariérová Olomouc a na roli samosprávy v tomto projektu. Zajímalo 

nás rovněž, zda občané v poslední době zaregistrovali nové bezbariérové úpravy ve městě, ale také, 

které současné architektonické a technické bariéry by bylo potřebné odstranit (Sonntagová a Pilát, 

2004). 

Zpracované výsledky ankety potvrdily již v základních tezích projektu uváděný kvalifikovaný 

předpoklad, že bezbariérové úpravy se netýkají pouze zdravotně handicapovaných osob, ale i dalších 

skupin obyvatel. Mezi respondenty, kteří velmi podrobně a konkrétně navrhovali úpravy současných 

bariér byli i rodiče malých dětí (například matka dvojčat na kočárku) a senioři nad 65 let, kteří jako 

svůj handicap uváděli vysoký věk. Celkově jsme zjistili vysokou míru souhlasu respondentů (97,6 %) 

s míněním, že město bez bariér pomůže zkvalitnit život i jiným občanům. Respondenti obecně 

souhlasili (92,9 %) s názorem, že jedním z úkolů samosprávy je podílet se na vytváření podmínek 

pro zkvalitňování života spoluobčanů se zdravotním znevýhodněním (Pilát a Sonntagová, 2007). 

Více než polovina respondentů zaregistrovala, že v Olomouci bylo v poslední době provedeno mnoho 

úprav zkvalitňujících nebo zpříjemňujících život občanů se zdravotním handicapem. Provedené 

úpravy respondenti zařadili do následujících oblastí: 

• přístup do veřejných budov, 

• městská doprava, 

• stav chodníků a komunikací. 

Respondenti měli také možnost uvést návrhy, které konkrétní technické opatření či architektonická 

úprava by v Olomouci mělo být provedeno nejdříve. V odpovědích převažovaly požadavky zejména 

na: 

• úpravy stavu chodníků a přechodů (opravy volných dlaždic) a vybudování bezbariérových 

nájezdů na ně, 
• zpřístupnění veřejných budov, úřadů a všech budov magistrátu, zejména obřadní síně 

v budově radnice, 

• rozšíření nejen počtu, ale i tras nízkopodlažních tramvají i autobusů městské dopravy, 
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• vybudování značených míst pro parkování automobilů zdravotně handicapovaných osob, 

včetně požadavků na jejich zvýšenou ostrahu městskou policií, případně větší pokutování 

neukázněných řidičů parkujících na takto označených místech (Sonntagová a Pilát, 2004). 

Magistrát města Olomouce s ohledem na podklady poskytnuté nestátními subjekty a výstupy  

z anketního šetření zpracoval analýzu současných bariér a navrhl opatření, ve kterých byl zpracován 

systematický postup při odstraňování současných bariér a předcházení vzniku nových, rozepsaný 

do jednotlivých oblastí, včetně stanovení priorit a časového harmonogramu. 

V analýze současných bariér byly zmapovány bariéry zejména v oblasti: 

• komunikací a dopravy, 
• vytváření rovného přístupu ke službám, 
• zdravotnictví, 

• bydlení, 
• zpřístupňování informací (Sonntagová a Pilát, 2004). 

V rámci výše uvedených tezí projektu schválila RMO věcný a časový harmonogram přípravy 

projektu, Pracovní skupinu pro Bezbariérovou Olomouc,1 ve které se připravují a konzultují 

jednotlivé kroky a opatření, a funkci koordinátora projektu, který je na plný úvazek zaměstnancem 

Magistrátu města Olomouce (RMO, 2001a). 

Teze a zmíněná analytická data se staly východisky pro finální verzi projektu Bezbariérová Olomouc. 

Řešitelský tým ve spolupráci s Pracovní skupinou pro Bezbariérovou Olomouc rozpracoval 

schválené teze do návrhu konkrétní projektové podoby, která byla RMO na svém jednání dne 18.12. 

2001 schválena jako Projekt Bezbariérová Olomouc a uložila věcně příslušnému náměstku primátora 

čtvrtletně předkládat RMO informace týkající se naplňování projektu. Součástí projektu, který 

následně schválilo i Zastupitelstvo města Olomouce, bylo 48 konkrétních opatření,  

u každého byl stanoven termín a zodpovědné subjekty za jejich plnění (RMO, 2001b). 

Projekt je založen především na spolupráci jednotlivých subjektů a koordinaci jejich aktivit tak, 

aby již ve stádiu plánování akcí i staveb bylo plně využito potenciálu přístupnosti pro všechny 

(Čuková, Ješina a Kučera, 2013). 

V. Realizační fáze projektu Bezbariérová Olomouc 

Realizační fáze projektu trvá od roku 2002 až doposud; klíčovu aktivitou bylo v prvních letech 

realizace projektu odstraňování bariér a jejich předcházení v oblasti veřejné dopravy. 

Hlavním dopravcem v Olomouci je Dopravní podnik města Olomouce, který má vypracovanou 

vlastní koncepci nazvanou Bezbariérová doprava. 

Dopravní podnik započal s odstraňováním bariér pro zdravotně handicapované již v roce 1993, 

kdy na lince Bariéra začaly jezdit autobusy se zvedací plošinou pro umožnění nástupu vozíčkářům. 

V lednu 2000 se dopravní podnik stal prvním dopravcem v České republice, který obsadil celou 

tramvajovou linku nízkopodlažními vozidly a je jedním z provozovatelů městské dopravy v České 

 
1 Jedná se o subjekty z oblasti: dopravy – Dopravní podnik města Olomouce, odbor dopravy MMOl, Technické služby 

města Olomouce; stavebních úprav – odbor investic, stavební odbor, odbor koncepce a rozvoje MMOl; školství – odbor 

školství, zástupce Univerzity Palackého v Olomouci; informovanosti – Informační centrum Olomouc, oddělení 

cestovního ruchu a  IT oddělení MMOl ; sdružování a poskytování služeb osobám s omezenou schopností pohybu  

a orientace – Spolek trend vozíčkářů, Tyflo Centrum Olomouc, Oblastní unie neslyšících Olomouc, zástupci maminek  

s malými dětmi a  seniorů.   Klíčové je zapojení veřejnosti – snaha co nejvíce informovat Olomoučany a nechávat je 

vyjadřovat se k našim záměrům, a to zejména prostřednictvím měsíčníku města – Radničních listů a také struktur 

komunitního plánování sociálních služeb ve městě Olomouci. Zástupci těchto subjektů se setkávají v Pracovní skupině 

projektu Bezbariérová Olomouc 4krát ročně; od roku 2012 je členem skupiny i zástupce Centra APA – jednotky Katedry 

aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "FTK“) (Čuková, 

Ješina a Kučera, 2013). 
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republice, jehož vozový park je kompletně vybavený zvukovými hlásiči, včetně vnějších zvukových 

hlásičů, umožňujících komunikaci se slabozrakými a nevidomými cestujícími. 

V oblasti dopravy v Olomouci v době zpracování projektu zcela chyběla taxi služba pro vozíčkáře. 

Do konce roku 2006 tuto potřebu saturoval   projekt PONIV1  díky spolupráci dvou nestátních 

subjektů – Spolku Trend vozíčkářů a Charity Olomouc, a to za významné finanční podpory ze strany 

Statutárního města Olomouce. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, jehož účinnost byla stanovena ke dni 1.1.2007, neumožňoval tuto aktivitu 

registrovat jako sociální službu, byla činnost PONIVu ze strany Charity Olomouc ukončena. Od roku 

2007 tuto službu úspěšně zabezpečuje soukromý autodopravce pod názvem Alfa převozy vozíčkářů, 

rovněž za pomoci finanční podpory z rozpočtu města. 

Také v oblasti zpřístupňování budov úřadů a institucí, se za dobu fungování projektu hodně změnilo. 

Většina budov úřadů je přístupná osobám na invalidním vozíku, v těchto úřadech je také vybudováno 

bezbariérové WC. 

V Olomouci najdeme obchody, včetně obchodních domů a supermarketů, hotely i restaurace, 

pojišťovny a banky a jiné služby obyvatelům města, které mají vyřešen bezbariérový přístup, stejně 

tak výrazná většina kulturních zařízení je dnes díky projektu přístupná bez bariér. 

V uplynulých letech bylo v Olomouci integrováno několik desítek dětí s různými typy postižení 

(smyslovým i tělesným), a to jak do mateřských škol, tak do základních škol. Jedinou školou,  

o které bylo na začátku projektu možno říci, že je bezbariérová, je v roce 1995 otevřená ZŠ dr. Milady 

Horákové na Rožňavské ulici v Olomouci. V rámci projektu se každoročně realizují postupně 

bezbariérové úpravy u dalších vybraných škol. 

Výsledky projektu jsou ve městě patrné na každém kroku. Radnice ve své historické budově 

zprovoznila dlouho postrádaný výtah, který umožnil vstup do úřadoven i reprezentačních prostor. 

Díky důslednému uplatňování legislativních požadavků stavebním úřadem a kontrole ze strany 

veřejnosti, jsou nově budované a rekonstruované stavby důsledně bezbariérové. Důležité veřejné 

budovy jsou osazeny majáčky pro nevidomé, prostory Moravského divadla Olomouc a Moravské 

filharmonie Olomouc jsou opatřeny indukčními smyčkami pro neslyšící. Informační centrum radnice 

je schopné přijímat žádosti a odesílat informace pomocí psacího telefonu. 

Pěší komunikace se také stávají bezbariérovými, a to především díky jejich postupné rekonstrukci  

a také tvorbou tzv. bezbariérových tras. Bezbariérové trasy jsou strategicky plánovány tak, 

aby zpřístupňovaly úseky ve městě, o nichž se ví, že zde dlouhodobě neproběhne rekonstrukce 

a úpravy se zde soustředí právě jen na bezbariérovou přístupnost a zvýšení bezpečnosti pěších. Díky 

realizaci projektu je i při plánování aktivit a nákupů brán významný ohled na hledisko přístupnosti, 

např. Dopravní podnik města Olomouce nenakupuje jiné než nízkopodlažní vozy do svého vozového 

parku, při tvorbě nových turistických služeb tvoříme i trasu vhodnou pro vozíčkáře nebo příležitosti 

pro osoby s postižením zraku. Součástí aktivit projektu je také informování veřejnosti. Vzhledem  

k tomu, že i když je Olomouc nyní ve fázi, kdy je mnoho bariér již odstraněno, mnoho jich také na své 

odstranění čeká a musíme počítat i s tím, že některé ve městě se středověkou historií zůstanou. 

V této fázi je tedy velice důležité mapovat přístupnost města a informovat o ní veřejnost. Využití 

tištěných a webových map přístupnosti prostředí se již v České republice stává trendem. Sběr těchto 

dat je však velmi náročný na vyškolenou pracovní sílu a v případě mapování např. pěších komunikací 

ve větším městě také na rychlost aktualizací. Proces urbanizace a úpravy městské zástavby vyžadují 

průběžnou kontrolu a aktualizaci dat. Z toho důvodu byla započata spolupráce magistrátu města 

 
1 PONIV – Přeprava osob na invalidním vozíku. 
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Olomouce a FTK UP (Centra APA)1 a studenti FTK se podílejí na mapování vybraných ploch města 

(Čuková, Ješina a Kučera, 2013).2 

Příkladem prvních konkrétních výsledků projektu je: 

• postupný nákup nízkopodlažních autobusů a tramvají, 
• zveřejnění jízdních řádů bezbariérových linek, 
• rozšíření „Pravidel pro získání veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města 

Olomouce o oblast bezbariérové úpravy objektů, které nejsou v majetku města, 
• bezbariérové úpravy budov školských zařízení, 
• vybudování nájezdů ke vchodům budovy magistrálu na ulici Hálkova, 
• zavedení loga bezbariérovosti pro potřeby certifikace služeb – tato loga prozradí, 

která provozovna služeb (restaurace, ubytovací zařízení) je přístupna zdravotně postiženým, 

• zpřístupnění internetových stránek věnovaných projektu na adrese www.olomouc.eu/bbo,3 

• instalace digitální mapy na internetové stránky projektu, kde je možno získat informace 

o přístupných objektech, 
• vypracování a podání žádosti z Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

pro rok 2005 – každoročně se městu podaří z tohoto programu získat několika milionovou 

dotaci na vybudování bezbariérových přechodů a tramvajových zastávek (Pilát a Sontagová, 

2007). 

Rozvoj bezbariérové dopravy 

Mezi klíčové aktivity projektu patří mimo jiné rozvoj bezbariérové hromadné dopravy. Jak je výše 

uvedeno, město Olomouc již v roce 1993 uvedlo do provozu tzv. linku Bariéra, která měla umožňovat 

osobám pohybujícím se na vozíku využití městské hromadné dopravy. V souvislosti  

s obnovou vozového parku Dopravního podniku města Olomouce byla linka v roce 2008 slavnostně 

zrušena, neboť vozový park již zahrnoval dostatečné množství nízkopodlažních spojů, které mohly 

osoby na vozíku využívat na běžných linkách. V roce 2018 došlo k poslední modernizaci 

autobusového vozového parku a autobusová hromadná doprava se tak stala plně nízkopodlažní. 

Na tramvajových linkách je již více jak 70 % spojů nízkopodlažních. Jak bylo výše zmíněno, všechny 

vozy městské hromadné dopravy jsou vybaveny hlásiči pro osoby s postižením zraku, označníky 

zastávek jsou popsány v bodovém písmu a všechny tzv. inteligentní zastávky mají hlasový výstup, 

který hlásí osobám s postižením zraku po stisknutí tlačítka jejich vysílačky všechny informace 

zobrazené na displeji (Bezbariérová Olomouc, 2020). 

Velký důraz je rovněž kladen na rozvoj bezbariérových pěších tras. Město má zpracovanou koncepci 

hlavních bezbariérových tras, které jsou nebo s ohledem na dotační příležitosti budou připravovány 

k realizaci. Jednotlivá bezbariérová opatření jsou zpravidla realizována v rámci stavebních úprav 

veřejných prostranství, v současné době se jedná např. stavební úpravy v rámci protipovodňových 

opatření či v průběhu rekonstrukce tramvajové trati na ulici 8. května v centru Olomouce 

(Bezbariérová Olomouc, 2020). 

 
1 Centrum APA, jako jednotka Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého 

v Olomouci, je jakožto primárně vzdělávací a výzkumná instituce vhodným subjektem pro naplňování „třetí role 

vysokých škol“, tedy spolupráci s praxí. Jedním z definovaných cílů Centra APA je vytváření podkladů pro strategie na 

regionálních a národních úrovních. Vzájemná spolupráce je tedy logickým vyústěním společných snah FTK UP  

v Olomouci a magistrátu města Olomouce na vytváření podmínek pro smysluplné naplňování volnočasových aktivit  

a zvýšení kvality života osob se speciálními potřebami (Ješina, Hamřík et al., 2011). 
2 Rozšíření metodiky monitoringu bezbariérovosti veřejných prostor bylo následně doplněno  

o bezbariérovost budov dle metodiky Kazuist s. r. o. Díky spolupráci s městem Olomouc se Centru APA otevřely 

také dveře k jednání s příslušnými odbory Olomouckého kraje, kde rovněž započala práce na společném projektu 

na mapování přístupnosti kulturních objektů zřízených Olomouckým krajem. Zástupce FTK UP – Centra APA se stal 

členem pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci  

a Pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc (Čuková, Ješina a Kučera, 2013). 
3 Statutární město Olomouc. 
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Současně s nákupy moderních vozů městské hromadné dopravy dochází k bezbariérové úpravě 

autobusových zastávek, tramvajových ostrůvků a přilehlých komunikací. Tyto záměry k úpravám 

jsou promítnuty do strategického dokumentu města Olomouce „Plán udržitelné městské mobility 

Olomouc“ (Bezbariérová Olomouc, 2020). 

 V roce 2010 byla zpracována územní studie „Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě 

Olomouci“, která je evidovaným územně plánovacím podkladem a jejíž součástí je i Akční plán 

bezbariérové dopravy v Olomouci. Tento akční plán se pravidelně aktualizuje 1x za 5 let.1   

V dalším významném dokumentu Strategickém plánu města Olomouce je kladen důraz na zlepšení 

bezbariérových úprav ve 3. pilíři „Udržitelná Olomouc“, specifický cíl 3.2. „Zlepšit bezpečnost 

dopravy a bezbariérovost ve městě“. Tento cíl je zaměřen na zvyšování bezpečnosti a přístupnosti 

dopravy v problémových částech města – vytipovaných rizikových a nehodových míst 

např. prostřednictvím bezbariérových úprav přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zastávek 

MHD, zvukových a jiných signalizací pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou 

dopravu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. S bezbariérovostí jsou pak spojeny 

následující dílčí specifické cíle: 

• snížení nehodovosti chodců a cyklistů, 
• zvýšení pocitu bezpečí cestujících (všemi druhy dopravy včetně chůze), 
• zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury úpravou stavebního řešení a dopravního 

značení, 

• snadnější překonání silnic a železnic pro chodce a cyklisty (snížení bariérového efektu) 

(Bogoč a kol., 2020). 

Bezbariérový turismus  

Nezbytnou součástí komplexního odstraňování bariér ve městě Olomouc je i bezbariérová turistika. 

Olomouc nabízí celou řadu příležitostí k poznávání města či trávení volného času. V roce 2020 

proběhly s odborem cestovního ruchu, kultury a sportu MMOl diskuze o možnostech vytvoření 

uceleného bezbariérového turistického okruhu městem. Vhledem k probíhajícím stavebním akcím 

na páteřní trase do centra města (Masarykova, 8. května) nebyl tento záměr prozatím realizován  

v plném rozsahu, ale byly vytvořeny kratší tematické okruhy nebo trasy. Celkem bylo navrženo  

5 tras – Svatý Kopeček, Duchovní Olomouc, To nejlepší z Olomouce, Olomoucká muzea a Po zelené 

olomouckými parky. Tyto trasy sdružují tematicky stejné památky s ohledem na to, aby jednotlivé 

objekty byly v rámci ucelené trasy (Projekt Bezbariérová Olomouc, 2022).  

V témže roce proběhla prvotní příprava materiálů k bezbariérovému turismu, které jsou koncipovány 

jako obdoba turistického průvodce, který ale navíc obsahuje specifické informace  

k bezbariérovosti: 

• mapové podklady s vyznačením trasy okruhu a eventuálně významných překážek s možností 

jejich bezbariérového překonání, 

• možnosti bezbariérové dopravy na vstupní bod každého okruhu (např. okruh na Svatém 

Kopečku), 
• dostupnost a údaje o bezbariérových WC s možností pohybu vozíčkářů, 
• dostupnost přebalovacích koutků, 
• přístupnost zázemí pro rodiny s dětmi (např. interaktivní prvky okruhů, dětské koutky, dětská 

hřiště na trase okruhu aj.). 
• přístupnost stravovacích zařízení po trase okruhu (Projekt Bezbariérová Olomouc, 2022).  

Pro osoby se zrakovým postižením byl vytvořen průvodce městem v Braillově písmu s reliéfními 

obrázky, audio průvodce městem či haptické modely vybraných památek.2 Haptický model jedné 

 
1 Posledním schváleným akčním plánem je Akční plán bezbariérové dopravy v Olomouci na roky 2021-25. 
2 Budova radnice, chrám sv. Michala, chrám sv. Mořice, katedrála sv. Václava, chrám sv. Gorazda, Klášterní Hradisko, 

Bazilika Navštívení Panny Marie (Bezbariérová Olomouc, 2020). 
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z nejvýznamnějších olomouckých památek Sloupu Nejsvětější Trojice však doposud není veřejnosti 

k dispozici.  Z tohoto důvodu byla roce 2021 po jednání ve věci realizace výroby haptického modelu 

s restaurátorem Otakarem Ručkem výroba modelu zahájena, jeho dodání proběhne v druhé polovině 

roku 2022 (Projekt Bezbariérová Olomouc, 2022). 

Bezbariérové bydlení 

Již v roce 1998 Sociální program města Olomouce upozorňoval na nedostatek bezbariérových bytů 

na území města Olomouce. Na začátku projektu město disponovalo 18 bezbariérovými byty,  

v současné době město vlastní 68 bezbariérových bytů. Bezbariérové byty jsou byty zvláštního určení 

a jsou určeny zejména pro občany se zdravotním postižením (tělesné postižení, praktická nebo úplná 

slepota), kteří vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemohou dostatečně využívat své stávající 

bydlení. Statutární město Olomouc je vlastníkem a provozovatelem bezbariérových bytů v sedmi 

lokalitách města. Nájemní vztahy k bezbariérovým bytům ve vlastnictví města Olomouce se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V rámci projektu jsou při rekonstrukci bytů 

pro seniory v Olomouci postupně realizovány další základní bezbariérové úpravy (Doleček, 2020).   

Projekt Bezbariérová Olomouc stojí také za vznikem mapy znázorňující vybrané trasy v Olomouci 

a přístupnost objektů z hlediska bezbariérovosti.1 Jednotlivé trasy a objekty jsou mapovány 

dle metodiky vydané Pražskou organizací vozíčkářů, z.s. a umožňují osobám se sníženou schopností 

pohybu (především těm na vozíku) zjistit, které trasy a objekty jsou přístupné. Jednotlivé objekty jsou 

opatřeny popisem přístupnosti, včetně upozornění na možné bariéry. Tato aktivita probíhá 

kontinuálně, kdy jsou jednak aktualizovány stávající trasy a objekty, a jednak jsou mapovány nové 

trasy a objekty (Bezbariérová Olomouc, 2020). 

VI. Komunitní plánování sociálních služeb 

Na tomto místě považuji za nutné se alespoň marginálně dotknout tématu komunitního plánování 

sociálních služeb v ČR.  

V současné době se můžeme v oblasti teorie i praxe komunitního plánování setkat s řadou různých 

definic tohoto pojmu. Mezi nejčastěji užívané patří následující, která definuje komunitní plánování 

sociálních služeb jako „…metodu, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti 

veřejného života na úrovni obce i kraje. Postupy a techniky komunitního plánování lze použít 

pro všechny oblasti veřejného života, protože slouží k tomu, aby se dotčené cílové skupiny  

a široká veřejnost mohly vyjádřit a zapojit do přípravy podkladů pro strategická rozhodnutí 

obce“ (Oriniaková a Rosecký, 2003, s. 1).  

Komunitní plánování sociálních služeb se realizuje v jednotlivých fázích, které na sebe navazují. 

V odborných publikacích, metodikách komunitního plánování a praxi se můžeme setkat s různým 

členěním procesu plánování a jeho modifikacemi.2  

 
1 Olomouc město pro rodinu (2018).   
2 Např. Brueggemann (2013) rozlišuje celkem jedenáct na sebe navazujících fází. Oriniaková a Rosecký (2003) uvádějí, 

že komunitní plánování sociálních služeb probíhá ve třech základních fázích, autoři Vasková a Žežula (2002) ve své práci 

celý proces komunitního plánování sociálních služeb dělí dokonce do šesti fází. V praxi, se můžeme setkat s modifikací 

členění do čtyř fází, tak jak ho uvádí Oriniaková et al. (2005). 
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Cíle a poslání komunitního plánování sociálních služeb 

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je zejména posilování sociální soudržnosti komunity, 

podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin (Vasková 

a Žežula, 2002). Cílem komunitního plánování sociálních služeb je rovněž vytvořit systém sociálních 

služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti 

a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou využívány efektivně.  

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb, prakticky se jedná  

o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. 

Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, 

které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán 

(MPSV, 2004). 

Účastníci komunitního plánování sociálních služeb 

Již ze samotného obsahu pojmu komunitní lze předpokládat, že celé komunitní plánování ve všech 

jeho fázích probíhá za účasti komunity, tedy zejména zástupců uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů 

sociálních služeb a veřejnosti. Základním principem komunitního plánování sociálních služeb 

je princip triády, který deklaruje podmínku, že v rámci metody a procesu komunitního plánování 

sociálních služeb spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: 

• uživatelé sociálních služeb, 
• zadavatelé sociálních služeb, 
• poskytovatelé sociálních služeb. 

Krbcová Mašínová a Polesný (2008) zdůrazňují, že z pohledu managementu se komunitní plánování 

uskutečňuje ve třech vzájemně propojených rovinách, ve kterých účastníci komunitního plánování 

pracují: 

• politická rovina – zde pracují zadavatelé plánů, 

• odborná rovina – zde pracují poskytovatelé služeb a jiní odborníci, 
• uživatelská rovina – zde pracují uživatelé služeb a veřejnost (Krbcová Mašínová  a Polesný, 

2008). 

Obrázek 1 Princip triády 

 

 
Zdroj: Krbcová Mašínová a Polesný, M1 s. 10 

Není výjimkou, že v pracovních skupinách, které jsou základním kamenem organizační struktury 

komunitního plánování, najdeme jedince, kteří jsou zároveň poskytovateli a uživateli sociální služby. 

Považujeme za užitečné, aby oni sami definovali svoji roli v procesu komunitního plánování 

sociálních služeb. Tato identifikace je nutná pro ostatní účastníky komunitního plánování z důvodu 

vyjasnění rolí a postojů v procesu plánování.  
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Komunitní plánování sociálních služeb není jednorázový proces. Zároveň s implementací 

(naplňováním) vzniklého komunitního plánu pro jedno období začíná komunitní plánování sociálních 

služeb pro další období. Takto se postupuje neustále v určitém cyklu po pomyslné spirále. 

VII. Teoretické a praktické propojení projektu Bezbariérová Olomouc s procesem 

komunitního plánování sociálních služeb na území města Olomouce 

Analýzou a komparací projektu Bezbariérová Olomouc a metody komunitního plánování sociálních 

služeb bylo zjištěno, že významným metodologickým i historickým východiskem pro komunitní 

plánování sociálních služeb na území města Olomouce byl Sociální program města Olomouce  

a zejména pak projekt Bezbariérová Olomouc. V obou zmíněných dokumentech se můžeme setkat 

se snahou o zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb, i když metoda komunitního plánování tuto 

problematiku řeší po stránce kvalitativní na vyšší a metodicky sofistikovanější úrovni. 

Na tomto místě považuji za důležité akcentovat, že autoři a realizátoři projektu Bezbariérová 

Olomouc byli v dobu jeho tvorby a počátcích realizace nuceni, a to i bez opory zahraničních 

zkušeností, vytvářet sami výše zmíněné metodiky, postupy a procesní kroky projektu, a to zejména 

na základě osobních odborných zkušeností a výsledků rozsáhlých diskusí s poskytovateli a zástupci 

uživatelů sociálních služeb a někdy se pochopitelně nevyhnuli i omylům. 

V projektu Bezbariérová Olomouc je možné zřetelně rozpoznat snahu o vytváření dlouhodobé  

a koncepční spolupráce všech zainteresovaných subjektů s důrazem na zapojování uživatelů  

a poskytovatelů sociálních služeb, kterou můžeme interpretovat jako první kroky k naplňování 

principu triády, který je pro metodu komunitního plánování signifikantní. 

Dále můžeme v projektu Bezbariérová Olomouc zaznamenat snahu o určité rozfázování projektu,  

a to ne náhodou podobnou fázím procesu komunitního plánování sociálních služeb, které popisuje 

odborná literatura.1 Tato etapizace ve svých základních bodech prakticky koresponduje se třemi 

bazálními fázemi komunitního plánování sociálních služeb. Na rozdíl od fází komunitního plánování 

v pojetí Oriniakové a kol. (2005), samotná finální tvorba projektu Bezbariérová Olomouc nebyla 

realizována v samostatné fázi, a to zejména díky tomu, že probíhala spíše expertní cestou než cestou 

veřejných diskusí, připomínkování a implementací jejich závěrů do tvorby cílů  

a opatření. 

Jak jsme již výše uvedli, Rada města Olomouce svým rozhodnutím ustanovila funkci koordinátora 

projektu Bezbariérová Olomouc, který se na plný úvazek věnuje koncepční a realizační práci spojené 

s tímto projektem, a je aktuálně zařazen do struktury odboru sociálních věcí2 Magistrátu města 

Olomouce a je v přímé řídící působnosti vedoucího odboru, což ve svém důsledku posiluje jeho 

postavení a kompetence směrem k interním i externím partnerům. Rada města Olomouce rovněž 

svým usnesením ustanovila funkci manažera-koordinátora projektu Komunitního plánování 

sociálních služeb na území města Olomouce, který kompetenčně spadá rovněž do přímé řídící 

působnosti vedoucího zmíněného odboru. Oba tito manažeři mají ve svých základních pracovních 

povinnostech zakomponováno koordinovat metodické postupy i praktické kroky a výstupy obou 

projektů a účastnit se všech důležitých jednání managementu obou aktivit i jejich dílčích akcí. 

Toto organizační i pracovní propojení umožňuje zefektivnění práce a výstupů obou projektů, 

které se promítá i do konkrétních plánovaných cílů a opatření jednotlivých projektů.3 Rovněž tak řada 

 
1 Např.: SKŘIČKOVÁ, Zuzana, ed. (2007). Metodiky pro plánování sociálních služeb. Praha: Centrum pro komunitní 

práci. ISBN 978-80-86902-44-9. ZATLOUKAL, Leoš (2008). Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního 

plánování. Olomouc: UP v Olomouci. ISBN 978-80-244-2128-5. PILÁT, Miroslav (2015). Komunitní plánování 

sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0932-4. 
2 V době zahájení projektu se jednalo o sociálně-zdravotní odbor, od roku 2003 o odbor sociálních služeb  

a zdravotnictví MMOl. 
3 Prvním hmatatelným cílem rozpracovaným do konkrétních opatření v rámci komunitního plánování sociálních služeb  

v Olomouci je cíl 4. Udržení a rozvoj projektu Bezbariérová Olomouc definovaný v rámci pracovní skupiny Občané 

se zdravotním postižením, který je součástí 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010–
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zástupců významných poskytovatelů sociálních služeb na území města Olomouce, reprezentantů 

organizací hájících zájmy osob se zdravotním postižením i samotných uživatelů participuje paralelně 

na obou zmíněných aktivitách. 

Ideové, teoretické i praktické propojení projektu Bezbariérová Olomouc a Komunitního plánování 

sociálních služeb na území města Olomouce se tak kromě jiného ve svém důsledku stává dalším 

nástrojem pro zapojování uživatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování sociálních 

služeb na území města Olomouce a posiluje tak demokratickou participaci na plánovacích  

a rozhodovacích procesech ve městě. 

VIII. Závěr 

Spolupráce různě zaměřených veřejných institucí s cílem rozvoje volnočasových aktivit osob 

se zdravotním postižením je klíčová ve vztahu k naplňování řady legislativních norem (Úmluva OSN 

o právech osob se zdravotním postižením, Zákonu o podpoře ve sportu aj.). Město Olomouc je jedním 

z dlouhodobě nejaktivnějších subjektů na komunální úrovni, který řeší podporu osob se zdravotním 

postižením či zdravotním znevýhodněním komplexně (Čuková, Ješina a Kučera, 2013). 

Dle WHO jsou to právě místní samosprávy, kdo sehrává klíčovou úlohu při vytváření prostředí 

podporujícího příležitosti pro pohybovou aktivitu obyvatel a aktivní životní styl (Edwards  

& Tsouros, 2006).  Vedoucí představitelé měst a další kompetentní pracovníci se mohou zasadit  

o tvorbu podmínek a zavádění opatření, které podporují aktivní životní styl všech občanů (Kalman, 

Hamřík a Pavelka, 2009).  

Domnívám se, realizace Projektu Bezbariérová Olomouc jako dlouhodobá činnost Statutárního města 

Olomouc, jejímž cílem je postupné naplňování myšlenky Olomouce jako města přístupného všem 

občanům i návštěvníkům, bezesporu výše zmíněné premisy od roku 2002 postupně naplňuje.  

I vzhledem ke skutečnosti, že některé klíčové myšlenky projektu, jako je například vytváření sítí 

sociálních služeb či idea bezbariérového užívání a přístupnosti staveb s vývojem naší společností 

našly postupně legislativní ukotvení,1 vnímám filozofii Projektu Bezbariérová Olomouc 

a jeho realizaci na tehdejší dobu velmi progresivní, inspirativní a v neposlední řadě jako příklad dobré 

praxe sociální politiky základních územních správních celků. 

Zejména ve fázi přípravy a schvalování projektu museli jeho autoři překonat řadu úskalí. Rada města 

Olomouce dva roky myšlenku projektu vytrvale odmítala z důvodu obav z přílišného zatížení 

rozpočtu města, a to i přes to, že jeho realizaci ukotvila ve svém programovém prohlášení.2 

Je proto potěšující, že projekt Bezbariérová Olomouc je spoluobčany se zdravotním znevýhodněním 

kladně hodnocen a podporován, a že byl z jejich strany nominován do několika významných soutěží.  

V roce 2003 získalo statutární město Olomouc 1. místo v soutěži Obec zdravotně postiženým  

v kategorii statutárních měst, kterou vyhlásil Svaz měst a obcí České republiky. V roce 2004 byl 

projekt nominován mezi pět nejúspěšnějších počinů v soutěži Mosty, kterou každoročně vyhlašuje 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a získal čestné uznání v kategorii „pro instituce 

veřejné správy.“ Velmi významného mezinárodního ocenění se tomuto projektu dostalo za přínos  

v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti od francouzské federace 

zdravotně postižených občanů APAJH. Dne 28. 2. 2005 byly v Kongresovém paláci v Paříži 

vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže o výroční cenu federace APAJH, v kategorii „vzorové 

 
2012 (Pilát, Prachniarová a kol., 2009).   
1 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Autor stati jako věcně příslušný náměstek primátora musel v kuloárních jednáních dojednat podporu projektu BBOl 

ze strany primátora a jeho stranických kolegů „výměnou“ za hlas autora stati pro realizaci velkého stavebního projektu 

na území města, kterou naopak jeho poslanecký klub odmítal podpořit.  
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aktivity evropského města“ získalo město Olomouc prestižní cenu „Exemplární aktivity evropského 

města.“  

Speciální ocenění za informování, komunikaci a nové technologie, kterými pomáhá zvyšovat kvalitu 

života osob se zdravotním postižením, získalo město Olomouc v rámci prestižní soutěže Access City 

Award 2012 v Bruselu.1 

Na základě dvacetileté empirie s tvorbou a realizací Projektu Bezbariérová Olomouc  

a sedmnáctileté zkušenosti v oblasti komunitního plánování sociálních služeb se domnívám, že výše 

popsaný projekt se může stát inspirativním, potenciálním a efektivním instrumentem sociální politiky 

obce či dobrovolného svazku obcí. 
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EXPERIENCES WITH WORK-FAMILY ARRANGEMENTS 

IN ORGANIZATIONS DURING COVID-19: ELEMENTS OF INNOVATION 

Blanka Plasová1, Iveta Zelenková2 

Abstract 

This article aims to identify elements of change and innovation in work-family arrangements 

at the employer level during the COVID-19 pandemic in a sample of Czech work organizations. 

We conduct a secondary data analysis of the discussion forum of the internship course at the selected 

university. The research population consists of master’s degree students in the field of human resource 

management in combined form who are enrolled in a course focused on reflection of experiences 

from professional internship. The students discuss and comment on the changes in human resource 

management caused by the pandemic and the main challenges they faced in human resource 

management. Based on this analysis, we distinguish three areas of the measures: flexible working 

arrangements, support for employees' care commitments, and other supportive mechanisms 

and arrangements. Since the outbreak of the COVID-19 pandemic has exacerbated the conflicts 

between work and family, employers have been extensively impacted by them. Arrangements 

supporting work-family balance seem to be no longer "nice to have" but something "must have"  

from the employer's perspective. In this respect, the most significant innovative improvements 

include: 1) the development of home-office regimes and tools for dealing with day-to-day practical 

problems, 2) the ability to match the individual needs of employees with the performance of their 

work ("tailored solutions''), and 3) ability to address emergency care needs when there are disruptions 

to usual care. 

Keywords 

Work-Family Policy, Employers, HR Practitioners, COVID-19, Post-Pandemic Time 

I. Introduction 

Compared to western European countries, Czech employers have traditionally tended to be relatively 

inactive in introducing family-friendly policies after the so-called Velvet Revolution (e.g., Den Dulk 

et al. 2010). However, in recent decades, some Czech employers have implemented various 

arrangements to support a friendlier work-family balance. This change of attitude has usually been 

caused by labor shortages, general trends in HR management, changes in public opinion and  

the pressure of national and EU legislation (cf. den Dulk et al. 2010, Allen et al. 2013, Homfray et al. 

2022, Kuchařová et al. 2019).  

Since the pandemic began, families with children have been hit exceptionally hard due to measures 

designed to protect against COVID-19 infections (Reimann et al. 2022, Zoch et al. 2021, Eurofound 

2020). External childcare facilities were closed, and the support provided by other family members 

(grandparents) or friends was limited due to strict contact restrictions. Most parents then had 

to compensate for this lack of childcare opportunities by caring for their children at home. Following 

the prevailing division of paid and unpaid work, mothers took on most additional care demands 

(ibid.). Consequently, the outbreak of COVID-19 forced many companies to adopt and/or modify 

workplace flexibility and other work-family arrangements, and many employers who previously had 

 
1 Masaryk University, Faculty of Social Studies, Joštova 10, 602 00 Brno, Czech Republic. E-mail: 

plasova@fss.muni.cz. 
2 Masaryk University, Faculty of Social Studies, Joštova 10, 602 00 Brno, Czech Republic. E-mail: 

143806@mail.muni.cz. 
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not supported such kinds of arrangements were forced to consider them on a wider scale for the first 

time (e.g., Homfray et al. 2022, French and Shockley 2020, Rudolph et al. 2020).  

This article aims to identify elements of change and innovation in work-family arrangements 

at the employer level during the COVID-19 pandemic in a sample of Czech work organizations. Since 

our data does not represent the entire population of Czech employers (see Chapter III. Methodology), 

we do not aim to comprehensively analyze the work-family policies of all Czech employers during 

the pandemic time. However, our results can provide a basis for developing an in-depth statistical 

survey tool for Czech employers and employees and their experiences with work-family 

arrangements in the pandemic period.  

II. Theoretical Assumptions about Work-Family Arrangements 

at the Level of Employers in the Czech Republic 

Generally, we can define work-family balance as an acceptable level of balance in which individuals 

satisfy the demands of paid work (work commitments, expectations of employers) and the demands 

of family (especially caring) responsibilities at the same time (cf. Bartáková 2008; Voydanoff 2005; 

Greenhaus and Allen 2011, Clarke et al. 2009). Families' difficulties in this respect are a major source 

of frustration and can result in important welfare losses. Formal arrangements (e.g., family policy, 

employers' social policy) and/or informal arrangements (e.g., grandparents' role) usually help parents 

meet the expectations of both employers and family needs. Therefore, work-family balance is given 

by (1) opportunities that are available for parents and by (2) the congruence between the opportunities 

offered and the expectations and preferences of parents for them. Considering these key aspects  

of work-family balance, we cannot explore work-family arrangements at the employer level without 

considering the context of the national work-family policy and the parents' needs.  

Work-family arrangements and employer decision-making 

As some studies show, employers' work-family arrangements are relatively strongly influenced 

by welfare state regimes (Den Dulk, Peters, and Poustma 2012, Ollier-Malaterre 2017). In line 

with arguments of institutional theories, employers adopt work-family arrangements only if they are 

seen as socially accepted, successful, and legitimate practices and/or in response to powerful 

institutional pressures (e.g., Den Dulk, Peters, and Poustma 2012; Evans 2001). On the one hand, 

well-developed work-family policies at the national level can increase employers' sensitivity  

to parents' needs. On the other hand, insufficient public policies can pressure employers to substitute 

them at least to some extent (ibid.). For example, as the pandemic has significantly further strained 

the already insufficient availability of childcare facilities, employers can be motivated by ensuring 

business continuity to provide some arrangements to compensate for the absence of childcare 

services. However, the responses of different employers to external changes and pressures can vary 

strongly as economic rationalists and/or critics of institutional theory pointed out (e.g., Oliver 1991, 

Osterman 1995, Den Dulk, Peters, and Poustma 2012). We cannot overlook the goals and concerns 

of organizations nor the role of active agency in response to institutional pressures (Oliver 1991).  

In accordance with the theory of economic rationality, employers introduce work-family 

arrangements only to the extent that such practices increase profitability (Evans 2001; Den Dulk, 

Peters and Poustma 2012). From this perspective, the employer's adoption decision can be framed as 

a ‘business case’. Within the business case, the focus is on the outcomes of work–family 

arrangements for organizations and how organizational conditions affect the costs and benefits of the 

arrangements (ibid.). Employers are more likely to introduce work-family arrangements when this is 

expected to increase the productivity, recruitment, and retention of valuable workers, to improve 

commitment and engagement among employees, and to decrease absenteeism and turnover rates 

(ibid.). Considering the previous example of expanding childcare support during the COVID 

pandemic in line with institutional arguments, economic rationality can offer the explanation that 

employers will be motivated mainly by net gains. Employers can weigh up, for example, the cost  

of providing individual childcare against the output a given employee/parent would not be able  
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to achieve without this help.  Although the character of our data does not allow us to test hypotheses 

or otherwise develop the theoretical concepts mentioned above, it is reasonable to expect that  

the changed environmental conditions during the pandemic have induced emplogyers to innovate  

or alter work-family arrangements based on employer cost-benefit calculations. 

Typology of work-family arrangements 

Although there is expected heterogeneity in the needs of working parents (depending on gender, 

family structure, income, residence, number of children, etc.), several primary types of work-family 

arrangements have the potential to meet these needs (under certain conditions). These arrangements 

typically include (cf. Leitner 2003, Den Dulk 2001 etc.): 

● Facilitating the leaving of the labor market in the case of parenthood and/or emergency care 

demands (schemes of maternity, paternity and parental leave and related benefits, short-term 

leave for family reasons); 

● Childcare facilities for the youngest children;  

● Flexible working regimes. 

Some of these arrangements are provided directly by the state (mainly parental and maternal leave, 

parental allowances, maternal benefits, and sometimes childcare services). Other arrangements are 

more dependent on the attitude and will of employers (particularly flexible workplace arrangements 

and extra leave for family reasons). However, the variability of work-family arrangements  

at the employer level is extensive (e.g., work-life management training, employee counseling, family 

days, summer camps for children, career break scheme, child-friendly offices, etc.) (Den Dulk 2001). 

Work-family arrangements in the Czech Republic and the perspective of employers 

It is obvious that employer-driven policies are significantly influenced both by national policies 

and by parents. Therefore, it seems necessary to briefly introduce the work-family policy  

on a national level and settle the issues and problems affecting employers. Some of these problems 

probably intensified, and others emerged during pandemic times. In general, Czech work-family 

policy has historically been characterized as rather conservative and strongly familialistic (cf. Leitner 

2003, Esping-Andersen 2002, Sirovátka 2006). The Czech familialistic regime not only strengthens 

the family in caring for children through long paid parental leaves (up to three years), but it also lacks 

the provision of an alternative to family care (childcare services for children up to three years) (cf. 

Sirovátka 2006). Nonetheless, the Czech welfare state has a hard time adapting to the changes which 

are in motion in current labor markets (high labor market dynamics and flexibility, globalization,  

and so on) (Sirovátka 2006). So, we can see the shift in understanding the heterogeneity of families' 

needs and strategies in balancing work and family life and consequently in the work-family policies 

(mainly the change of parental leave schemes). Some employers are/will be able to take advantage 

 of this shift and gain a new source of quality labor. Mothers are more willing to work at least part-

time during the long parental leave, which is encouraged by the expansion of flexible working 

arrangements and the (slow) development of new forms of childcare. Still, the Czech work-family 

policy generates some problematic issues from the perspective of employers. 

In the following subsections, we provide characteristics and attributes of all three basic types  

of formal work-family policy in the Czech Republic and discuss their problematic aspects  

or challenges from the perspective of employers during the COVID pandemic.    

Arrangements enable leaving the labor market in the case of parenthood and/or emergency care 

demands  

Compared to other European countries, the Czech Republic is characterized by very long paid 

parental leave (to the child's third birthday). This setting seems to align with the prevailing practice 

and the preferences of Czech parents (e.g., Hamplová and Šalamounová, 2015). Considering 

the unavailability of childcare services for children up to the age of three, this family policy model 
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results in one of the lowest employment rates of mothers with children up to six in Europe (cf. 

Eurostat Database 2021). However, some qualitative studies show that mainly highly qualified and 

younger mothers maintain contact with their job and employers through some form of flexible work 

arrangements during parental leave (cf. Bartáková 2008, Křížková 2005 and Křížková et al. 2006).  

In this respect, the setting of parental leave and parental allowance allows for a wide range of 

variability because the parental allowance is not means-tested so that parents can have a paid job 

during parental leave. From the employer's perspective, these mothers may represent a good 

workforce source in the case of labor market shortages. On the other hand, employers may perceive 

mothers with small children as risky employees because 1) prohibition of dismissal during maternity 

and parental leave and guarantee of jobs (cf. Labor Code) could mean complications for employers 

under rapidly changing market conditions. Also, (2) the obsolescence of skills during long parental 

leave, (3) frequent absence due to illness of the child, (4) disinclination to work overtime due  

to childcare/family reasons, and (5) requirements for extra-ordinary leave for family reasons could 

result in additional costs and complications for the employer. Thus, the higher protection of parents 

could paradoxically be the reason to refuse actual or potential parents (mainly mothers) already 

during the recruitment process or during or after parental leave (e.g., Kuchařová et al. 2006, Hašková 

et al. 2016). 

The COVID-19 pandemic increased demands for care at the expense of paid work, i.e., via repeated 

requests for extra leave. At the same time, other employees were under compulsory quarantine and 

these situations could have made the regular operation of the company completely impossible. 

Although some parents could postpone their return from parental leave, others had already had  

to return, and staff shortages could make parents difficult to re-adapt after a long absence. 

Consequently, these problems bring additional costs to employers. 

Childcare services and facilities 

The system of childcare services in the Czech Republic is based on the so-called magic three-year 

age line. As mentioned above, the availability of childcare services for children under three years 

 of age (children's groups1) is among the lowest in Europe (according to the OECD Family Database 

2019a, the enrolment rate of children under three years of age is around 7,4 % compared to the EU-

26 average of 33,9 %). Furthermore, children's groups are usually available mainly in bigger cities, 

and fees are often ten or more times higher than the cost of public kindergarten for children over three 

years of age (cf. MPSV 2020). Despite all this, the capacity of children's groups seems filled  

to overflowing (e.g., Hospodářské noviny 2022) although, again, reliable data are lacking. The overall 

enrolment rate of children from 3 to 5 years in the Czech Republic (86.7%)  is roughly comparable 

to the EU-27 average (88.5%) (OECD Family Database 2019b). Again, the capacity of kindergartens 

is overcrowded mainly in larger cities. In the admission process for the school year 2020/2021, more 

than 36% of applications (approximately 46 098) were rejected (MŠMT 2022).  Besides children's 

groups and kindergartens, there is also the option of individual childcare, nannies, on a commercial 

basis. However, these for-profit services are relatively expensive and available mainly in larger cities. 

Childcare facilities at the company level are rare in the Czech Republic. Reliable data are again 

unavailable; however, the recent survey among 78 Czech employers shows that only 8% of employers 

provide company childcare facilities and 7% offer financial benefits to help parents cover the costs 

of childcare services (Byznys pro společnost 2020). The relative paucity of employers offering 

childcare services is probably due to high administrative and financial costs to employers. While  

the costs of setting up childcare services are at least tax-deductible for employers, the financial 

 
1 Children's groups (dětské skupiny) provide non-profit childcare service for children from 6 months of age until 

compulsory schooling (i.e., up to 6/7 years). Children’s groups are regulated by the Ministry of Labor and Social Affairs 

under the terms of the Act on Children's Groups. They can be established by employers (private, public and state 

organizations) for their employees, by various non-profit entities (municipalities, regions, church organizations, 

benevolent corporations etc.), and in groups up to 4 children also by the childminders (Eurydice 2022). 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 299 

benefits to parents for this purpose do not belong to the most tax-advantageous for either employers 

or employees (cf. Act 586/1992 Coll., Income Tax Act).   

From the perspective of employers, the limited availability and/or affordability of childcare services 

mean the limited availability of parents (mothers) with young children in the labor market (part-time 

wages often do not cover the cost of childcare services and full-time jobs are not in line with parents' 

preferences and working hours must be compatible with the opening hours of childcare services). 

The situation was further complicated by the pandemic. All schools in the Czech Republic closed 

for several months in 2020 and 2021. Thereafter, some children's groups, kindergartens, and schools 

were repeatedly closed at various times for durations between one and two weeks depending  

on the local epidemiological situation. Grandparents and other sources of informal care were also 

unavailable due to fears of infection and government restrictions. Extended care needs (management 

of all family members working from home, assistance with distance learning, provision of meals, 

etc.) neglected paid work in many families, especially for mothers with young children and some 

fathers (Česko v datech 2021).  

Family-friendly flexible work   

Flexible working regimes could facilitate the balance of work and family life in some way, but  

in other ways could complicate it. In the perspective of balancing work and family life, flexibility has 

positive benefits when parents can use flexible working time, part-time or home-office regimes  

if these arrangements are used with respect to employee's care needs. Other forms of flexibility like 

short calls, continuously varying work schedules, and insecurity about working hours can pose 

difficulties for maintaining a stable family life, particularly in terms of gender equality (Knijn and 

Smit 2009: 10). As Evans (2001: 11) writes, “work hour arrangements introduced by companies  

to suit their production needs may be labeled as family-friendly simply to show the employers  

in a better light. Of course, this is not to deny that there are situations in which both companies and 

families can benefit from flexible work arrangements. However, there is no reason to suppose that 

flexibility introduced to meet a company's needs will coincide with the flexibility that best suits  

a family”. A so-called win-win scenario assumes that the timing of workers' family needs will 

coincide with employers' needs to trim costs; moreover, it assumes that employers can cut costs and 

still meet caregivers' needs for adequate income (Glass and Estes, 1997). Czech employers have 

significant discretion and latitude in implementing flexible working regimes since the Labour Code 

(No.262/2006 Coll.) is built on the principle "what is not forbidden, is allowed". Even if flexible 

working regimes are currently used more than ever before, most Czech women and men are now still 

employed on fixed and full-time. According to the European Working Conditions Survey (EWCS 

2015), 12 % of Czech men and 14 % of Czech women can adapt their working hours within certain 

limits, which is the lowest level of this type of flexibility in Europe.  

The picture is slightly different when discussing fully autonomous determination of working hours. 

Czech men are in the middle level of this type of flexibility level in Europe (19 %). Still, Czech 

women remain again in the group of countries with the lowest level of full autonomy (13 %) (ibid.). 

When we look at the newest available data, we can see that in 2021 Czech women worked in part-

time jobs 3.8 times more often than men, but still only 9.6% of women work in this regime (compared 

to the EU average for women of 28.8 %) (Eurostat Database 2022a). Regarding home office 

arrangements, COVID-19 has changed the picture relatively significantly. The EU average of 

employed adults working at home was around 14 % in 2019, with almost no gender differences. 

However, in 2021, this share exceeded 23 % in mild favor of women (Eurostat Database 2022b). The 

Czech Republic was around 10 % in 2019 and 14.5  % in 2021 (ibid.). When we look at the differences 

between parents and childless employees, we can see that in the group of mothers with at least one 

child under six years of age, 20.5 % of women in the Czech Republic worked from home (compared 

to the EU-27 average of 25.6 %) in 2021. In the group of fathers with at least one child under six 

years of age, 15.3 % of Czech men worked from home (compared to the EU-27 average of 24.8 %) 

in 2021 (ibid.).  
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According to Eurofound (2020) data focusing on the COVID-19 period in EU countries, women were 

generally more involved in caring for children and grandchildren and doing household work.  

On average in the EU-27, women reported spending 35 hours per week caring for children or 

grandchildren (compared to 25 hours per week for men) and 18 hours per week doing housework  

(12 hours per week for men). Regarding employment status and age of children, working women with 

children under 12 years of age in the household spent 54 hours a week on childcare (compared  

to 32 hours for men). Eurofound data (2020) also supports the hypothesis that the home-office regime 

during COVID-19 usually meant a more significant work-family imbalance (for respondents with 

children under 17) and increased overtime work. 

Considering these data and the result of case studies in EU countries (mainly during COVID-19), 

family-friendly flexibility requires employers to systematically reflect the individual needs of their 

employees (cf. UNICEF, ILO, and UN Women 2020, Homfray et al. 2022, Campo et al. 2021). 

COVID-19 also intensified some of the risks of flexible working arrangements that are widely 

discussed in many research studies. These risks include mainly: interruptions of working time by 

family needs, longer working hours, problems with isolation, communication, and right to disconnect 

(mainly in home-office regimes), not achieving the required work performance in the required time, 

conflicts between the employer's need to manage and oversee and the employee's right to privacy, 

lacking competencies of managers/workers to cope with flexible working, etc. (cf. Homfray et al. 

2022, French and Shockley 2020, Rudolp et al. 2020, Zoch et al. 2021, Eurofound 2020, Campo et 

al. 2021).  

III. Methodology 

Considering the lack of representative data in the Czech Republic, we decided to conduct a secondary 

data analysis of the discussion forum of the internship course at the selected university. The research 

population consisted of master’s degree students in the field of human resource management 

in combined form who are enrolled in the course focused on reflection of experiences  

from professional internship. In the discussion forum, students were asked primarily to comment  

on and discuss the changes in human resource management caused by the pandemic and the main 

challenges they faced in human resource management. The students commented on the topic from 

the position of an expert on people management, they are working or doing an internship in a position 

of human resource specialist or some department or team leader. As part of their job role, they are 

involved in developing and implementing support arrangements for employees and collecting 

feedback from employees. They therefore have an overview not only of what arrangements exist  

in the organization, but also of how they work or do not work. Each student was required to contribute 

at least one post to the discussion forum. The topic of the discussion forum was not primarily intended 

for research purposes; the main purpose was to share and reflect on experiences from practice. 

However, the students were informed that the posts in the discussion forum could be used 

anonymously for research purposes. 

In the first phase of secondary data analysis, we used open coding (Strauss, Corbin, 1999). We created 

three main categories with various subcategories taken from informants’ own words and concepts: 

flexible working arrangements (with the home-office regimes as the major and most-mentioned 

subcategory, followed by the hybrid regime subcategory and the flexibility of on-site work), support 

for employees' care commitments (with the primary support coming from general recognition 

and acceptance of the need for care in work planning, meetings and shift staffing as the main and 

most mentioned subcategory, then there were the two subcategories of childcare support  

in the workplace and support in using those facilities)  and other supportive mechanisms and 

arrangements (with the responsiveness to employees' needs as the main and the most mentioned 

subcategory, followed by the  subcategories of employee substitutability and additional measures and 

benefits). In each subcategory, we distinguished between a description of the formal setting  

of the measure and an evaluation of the formal setting (what worked and what did not). 
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Then we did axial coding and looked for connections between these categories and subcategories 

(Hendl 2016). The phenomenon is the increasing creation and implementation of work-family 

arrangements in the context of COVID-19 and the greater threat of absenteeism. The positive or 

negative experience with these arrangements was mainly influenced by employers' previous 

experiences with flexible working arrangements and with a generally positive management attitude 

towards flexible measures. Of course, there was overlap, where there was a positive management 

attitude; in most cases, there was also previous experience with flexible measures. 

In the last phase, we did selective coding (Hendl 2016). The main topic was the sustainability 

of these measures after the end of the pandemic. Those employers with positive experience  

with work-family arrangements will continue and possibly continuously innovate and expand those 

arrangements after the pandemic. Those employers with negative experience with work-family 

arrangements will tend to return to the "old path" as the pandemic weakens, which is more likely  

in traditional organizations and the public sector. 

Discussion forums of the internship courses in 2020-2022 were included in the secondary data 

analysis. Employers operating out of the Czech Republic were excluded. The resulting research 

sample consists of a total of 136 informants (29 informants in 2020, 58 informants in 2021,  

49 informants in 2022), 11 of them men. All students have at least half a year of experience with their 

employer or internship provider. The sample consists of the private, public, and non-profit sector 

organizations from, in more detail: manufacturing (27), finance (3), IT (10), logistics (1), business 

(8), services (45), non-profit services (9), education (7), arts (1), public administration (22) and 

healthcare (3). In terms of location, employers are represented mainly from Prague (51) and the South 

Moravian Region (62), the Central Bohemian Region (2), the Moravian-Silesian Region (5),  

the Olomouc Region (4), the Pardubice Region (2), the Pilsen Region (2), the South Bohemian Region 

(1), the Vysočina Region (4) and the Zlín Region (3). A total of 254 discussion posts were analyzed 

(58 informants made at least one post, 43 informants made at least two posts, 31 informants made 

 at least three posts, 3 informants made four posts and 1 informant made five posts). All informants 

mentioned in their posts the topic of flexible working arrangements, more than half of the informants 

mentioned the topic of support for employees' care commitments, and less than half of informants 

mentioned the topic of other supporting arrangements. 

Since the research sample is not representative, we do not aim to achieve a comprehensive analysis 

of the work-family policies of all Czech employers during the pandemic. We do not draw conclusions 

regarding the overall frequency and extent of changes in work-family arrangements in Czech 

employer organizations but focus solely on answering whether any changes in these arrangements 

have occurred. Of course, the validity of our results is also limited by the fact that we cannot say 

whether respondents did not mention some topics in their post(s) because there are no such measures 

in the organization, or there are but they did not consider them important enough to mention it. 

Additionally, analysis of data from a discussion forum that was not primarily intended for research 

purposes has limitations. The original topic of the discussion forum was broader than the research 

topic, so the discussants did not elaborate on the research topic as much as if the discussion forum 

had focused on work-family arrangements only. A limitation is also that the researcher cannot inquire 

about any ambiguities and go into more detail about the topic during the secondary analysis  

of the discussion forum, as would be the case when conducting in-depth interviews (e.g., associations 

between pandemic phases and the timing and other characteristics of arrangements). Using  

the available data, we show examples of changes and elements of innovation in employers' practices 

which appear as ad hoc solutions to problematic situations in pandemic times. 

IV. Results 

Generally, our data confirm that the evolving COVID-19 pandemic crisis has put pressure and 

demands on employers and managers to adjust their policies and practices. Some employers 

implement the necessary changes relatively quickly (mainly those with past experience), and some 
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implement changes step-by-step due to ad hoc situations. Many informants perceive the attitude  

of employers as helpful and accommodating to the individual needs of employees. Some informants 

contrasted this with state policies, which they viewed as contradictory, insufficient or chaotic  

(e.g., I108 manufacturing, I42 services). 

Flexible working arrangements 

First, let us look at the arrangements that were put in place where it was impossible to work remotely. 

Shifts were flexible and had to be individually adjusted (I114 manufacturing) to ensure work and 

work-life balance. However, the balance of work and home was very difficult due to unexpected shift 

changes during the pandemic due to COVID infections and/or related illnesses (I25 business, I26 

business, I85 public administration, I109 manufacturing, I111 manufacturing, I135 health care). 

Communication and sharing of information and knowledge in organizations have become more 

flexible. The working documents were made available to all concerned through clouds. 

Communication with the team was handled through chat tools and online meeting tools. If possible, 

face-to-face seminars became webinars. Meetings with clients also moved to a virtual plane (I18 non-

profit services, I27 business, I43 services, I60 services, I107 manufacturing, I115 manufacturing). 

Using online tools and online working has changed from something occasional to a natural part  

of working (I40 services). Previous experiences and settings of online work influenced the positive 

or negative perception of online work. Even in cases where this experience was absent, but 

management was open to it, online work was positively received, and workers were inclined  

to continue to use convenient online tools that had become a 'natural' part of everyday work. 

'Anyway, I can say that the pressure to change working conditions in the context of the 

pandemic has opened new opportunities for us, namely online work, which has become 

more natural than ever for all of us' (I40 services). 

Now we will focus on remote work. Full home office and hybrid regimes were used. It was necessary 

to: 1) identify processes and roles that can be reallocated to the home office in order to ensure 

and maintain business continuity; 2) check the availability of IT systems, data, and information 

in electronic form; 3) develop business continuity management strategy; 4) identify different home 

office scenarios, set their rules, simulate and test them (I1 finance, I4 IT sector, I6 IT sector, I39 

services, I43 services, I88 public administration,  I108 manufacturing). In some rare cases, the home 

office has been enabled even in seemingly impossible circumstances. 

'We have one long-time production employee who is very ill and cannot stand at the 

machine during the scheduled working hours. The necessary equipment has been 

purchased for him directly at home in the garage and he is working on the machine at home 

office” (I112, production). 

The tough challenge for employers was occupational health and safety and work conditions  

for the home office regime. Therefore, it was necessary to set transparent conditions and rules, 

functioning, and flexible substitution systems (I3 finance, I6 IT sector, I56 services, I70 services, 

I110, manufacturing). There was also the challenge of work monitoring and controlling, cybersecurity 

and personal data protection and privacy. Arrangements for monitoring and analyzing employee 

activities, mapping, and designing the control environment and cybersecurity also had to be set. 

Protecting data from children was also a risk when working with data in the home office (I7 IT sector, 

I63 services). Setting these conditions was not problematic for organizations with remote work 

experience and access to the necessary communication technologies (I58 services, I65 services). 

However, many employers did not provide employees with the necessary computer technology 

and stable internet connections and/or did not develop effective substitution systems (I9 IT sector, 

I55 services, I94 public administration, I97 public administration). So, it negatively influenced 

employees' experience with the home office.  
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“Home office didn't exist until then, so we weren't even ready for it. We did not have office 

equipment at home for work, communication, etc. Everyone had to use their own devices” 

(I55, IT sector).  

Organizations had the burden of providing the technological conditions for remote work and 

appropriate access to the employees and their needs to achieve the organization's goals. Work 

performance and efficiency during the pandemic depended on the number of social tasks required  

for the activity, the ability to use communication technologies, and the ability to structure time 

effectively. Therefore, it was necessary to set solutions for management, team communication, 

coordination, and motivation and to develop the competencies of employees and managers to cope 

with working in flexible modes, considering the individual needs and personal settings  

of the employees (I11 IT sector, I29 business, I60 services).  

“Our company has therefore published tips and advice on the intranet on how to eliminate 

possible causes of connection problems. HR has also prepared several tips, advice 

and workshops on how to prepare for online meetings, presentations, and how to manage 

your time effectively” (I29, business). 

The management approach is the key. The effectiveness of alternative work settings depends 

on the company's approach to people management and policies on remote working – the setup 

of a remote regime, the type of remote monitoring, job characteristics, and granted autonomy. 

How employers approached monitoring home-office workers affected loyalty and job satisfaction. 

Some employers strictly monitored the entire workflow (connection time, etc.), while others took  

a more relaxed approach and focused more on outcomes monitoring. Consequently, the latter group 

of employers changed their key performance indicators (from time-put-in to focus on outputs).  

 “The employer has realized that they can trust their employees, which is why we have 

unlimited home office options and flexible working hours. We don't have fixed core hours, 

but we can tailor the working day to suit our needs. The important thing is to get the job 

done, as it should be” (I6, IT sector).  

The line manager's role was challenging; they spent far more time managing people and reassigning 

tasks to reconcile individual needs with the company's needs. If possible, it was necessary to apply 

an individual approach in shift planning and flexible working hours and to provide verbal support 

and appreciation (I8, IT sector, I21, non-profit sector). 

In my opinion, regular communication is very important to motivate employees. Online 

meetings, videoconferences, and online training have proven to be very useful in our work. 

I also feel better supported and connected to other team members” (I21, non-profit sector). 

This worked and will continue after the pandemic where employers had home office experience 

and provided support to managers through further training. Where this experience and support were 

lacking, and/or line managers did not see managing a flexible workforce as a legitimate part of their 

job, there were tendencies to revert to the old arrangements. 

“Home-office workers do the same job, but there is a need for more follow-up, and, in many 

cases, it is necessary to task workers. I find it more time-consuming to schedule each person 

separately for the daily work they have to do and then double-check everything afterwards. 

When I have a personal contact at the workplace, I do the back-checking "on the fly". So, 

I am addressing the time that is now spent just handing out work, and it costs me the 

business work that is the main focus of my position. (...) Once this pandemic period is over, 

the company will return to commute for all current employees ' (I131 manufacturing). 

The flexibility provided by alternative work arrangements meant that employees save time and costs 

associated with traveling for work, enjoy more flexible scheduling of working hours, and are thus 

better able to reconcile family commitments. In addition, they enjoy more options in choosing where 

to live. However, employees spent the time saved by working from home by caring for children, home 

maintenance, and work duties with minimal time set aside for leisure activities and self-care. 

Employees in home-office regimes also tended to work overtime (I1, finance, I14 logistic) because 
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they were constantly available due to the proximity of work equipment, which interfered with 

personal and family life. On the one hand, there was more peace of mind when working because 

colleagues were less disturbed. On the other hand, since the whole family shared the workspace, 

workers often faced distractions and disrespect for work, so it was relatively tricky to maintain 

attention. That is why time management, setting working conditions, home office rules and boundary 

management were so important (I21 non-profit services, I28 business, I35 services, I37 services, I40 

services, and I124 manufacturing). Employers' attitudes toward these areas have influenced 

employees' views on working from home. Most employees faced physical and mental difficulties  

in coping with the pandemic. Increased isolation from others and feelings of physical and emotional 

exhaustion after the working day were counterbalanced by the support and assistance of co-workers 

and supervisors, as well as the sense of performing meaningful work (I28 business, I55 services, I89 

public administration, I118 manufacturing).    

We also identify sources of potential conflict if employers continue with home-office regimes in post-

pandemic time. This conflict can stem from the perceived inequity between employees allowed to 

work remotely due to their care needs and employees not allowed due to their manager's attitude or 

the nature of their work. It is questionable whether reasons associated with work-family commitments 

will be a sufficiently legitimate reason for allowing home office even after a pandemic regarding 

perceptions of fairness in the workplace. As the informants in our sample also pointed out, it is 

essential to set transparent rules in companies related to the conditions and availability of the home 

office regime for employees after the pandemic, including the 'fair' distribution of responsibilities 

between on-site and remote workers (I3 finance, I25 business, I35 healthcare, I88 public 

administration). 

“In any case, late but still, the hospital management started looking into the possibility 

of a home office for at least a few employees (...). But I don't know whether it would be 

possible to maintain friendly relations if someone worked in the warmth of their own home 

and someone had to go to work at 6 a.m.” (I135, healthcare). 

Support for employees’ care commitments 

The primary support came from general recognition and acceptance of the need for care in work 

planning, meetings, and shift staffing, which was mentioned and described across almost all of our 

research sample. Even in organizations that did not change their attitudes to work-family balance 

much, informants described that in the case of necessary childcare, e.g., home-office was individually 

allowed. On the other hand, some informants associated this reflection of individual care needs with 

serious complications regarding completing work tasks in the required time and generally extending 

time to complete work tasks because employees could not balance their (individual) schedules.  

“As an employee, we faced many challenges, dealing with the fact that not all colleagues 

were available when we needed them right away, delays in projects, and orders for clients. 

Many of us had to deal with unusual situations on our own. There was a general feeling of 

increased nervousness, errors, and pressure on performance” (I39, services). 

Although support for childcare facilities was not very common in employer organizations 

before the pandemic, it appeared that some employers were able to respond to the absence or failure 

of usual childcare arrangements. Some organizations directly provided and paid for individual 

childcare in case of need (perceived mainly from the perspective of the employer’s need). Some 

employers first tried to provide care on a self-help basis and only after some time proceeded to more 

formal solutions. 

“We had to face another challenge...staff with children who could not be in their 

school/schools for a period of the pandemic. They were first taken care of by me [HR 

specialist] along with the receptionist, and finally we hired a nanny who could attend to them 

fully and help them with their homework also” (I4, IT sector). 
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Employers in our sample sometimes did not use only one arrangement, but a combination of different 

childcare arrangements for different occasions (I4 IT sector; I41 services; I43 services; I91 public 

sector).  

“In the absence of childcare arrangements for some colleagues during the closed periods 

of kindergartens and primary schools, they would take their children to work in agreement 

with other colleagues in the office and their supervisor. Other measures taken by the ministry 

included increasing the capacity of the ministry's kindergarten so that children of employees 

who normally took their children to other kindergartens and children of health workers, 

police officers, and other IRS units could also attend” (I91, public sector). 

Although these measures were seen as ad hoc and crisis measures, it is evident that the quality 

and conditions of provision would need to be addressed as time progressed. I92 from the public sector 

is slightly critical of the provision of the care services mentioned, noting that it was "only" 

childminding, and the educational aspect was left out for operational reasons. Additionally, I4  

from the IT sector emphasized this “full attention of caregiver” and "help with homework”  

as a remarkable improvement (see the excerpt I4 above). 

In addition to the fact that the company provided childcare in temporary children's corners or provided 

a nanny/individual care, in our opinion, there was a noticeable change in the perception of children 

in the workspace in some organizations. The informants described the experience that during regular 

meetings and/or office hours, children were allowed to be in offices (if other colleagues agreed) (I91 

public sector and I39 services) or "visible” on camera (I43, services). In the case of an "important 

meeting," when children could potentially disturb the proceedings, the employer hired a nanny (I43, 

services). 

Other supportive mechanisms and arrangements 

The variation in other measures and arrangements was quite broad in our data, ranging  

from fundamental helping activities to small things that could also be significant for employee 

motivation and engagement. The most appreciated supportive mechanism is responsiveness to 

employees' needs in general. In this respect, it was not just about specific measures, but the overall 

“friendly and human approach”, the “warm human word”, “the opportunity to make an agreement”, 

and the fact that the employer and managers “did not stress and frighten them” were particularly 

appreciated (I87 public sector, I88 public sector, I85 education, I27 business, I42 services, I108 

manufacturing, I114 manufacturing). Many authors discussed this supportive supervisor behavior as 

a key work-family arrangement even before the pandemic (e.g., den Dulk et al 2011, Plasová 2008) 

and has been strengthening during the pandemic (e.g., Campo et al. 2021, French and Shockley 2020).  

A frequently discussed issue in our data, as well as in the many studies on work-family policies 

on the employer's level, is employee substitutability in the case that care commitments (e.g., child 

illness) prevent the employee from working (e.g., Plasová 2008, Kuchařová et al. 2006). This problem 

is extensively emphasized by COVID-19. If we consider that, in the past, the company perceived 

the absence of one or two parents as a serious problem, suddenly they discovered that up to a third 

of the employees could at various times be absent due to illness of adults and/or children, quarantine, 

or closed schools and kindergartens. In addition, of course, other common diseases did not disappear 

as well, so parents could find themselves exiting COVID-19 quarantine but still unable to return to 

work due to smallpox and tonsillitis, for example. Childcare services and schools strictly refused 

children even due to the standard runny nose, commonly tolerated before COVID. The shortage of 

staff was associated mainly with project delays, errors, barriers to cooperation with business partners, 

and reduced efficiency of some departments. Of course, these negative impacts were moderated by  

a general slowdown in order processing and a decrease in demand (but only in some sectors). Except 

for (often non-acceptable) reduction of orders, employers have coped by providing more time  

for particular orders, reducing administration, changing work specifications, work rotation and 

extending the competencies and thus the substitutability of employees. 
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“The employer has reduced the number of orders, set new rules in processing orders, 

extended the processing period, reduced administration, increased the scope of competencies 

of individual employees, etc.” (I39, services). 

The question remains whether employers, having found the tools to deal with collective 

absenteeism/crisis, will be willing to do the same in the case of individual absenteeism/crisis 

(e.g., emergency care needs). 

Additional measures and benefits that were a direct response to COVID-19 also included  

the following: 

1. Individual counseling and psychological support were provided or mediated (and paid) by employers 

(e.g., I8 IT sector, I38 services). The HR department often consulted on changing conditions  

of national policies like sickness leave, attendance allowance, and the combination of attendance 

allowance and home-office regime. Furthermore, they helped employees with the associated 

administration, which was perceived as highly demanding (I38 services, I87 public sector, I129 

manufacturing); 

2. Vitamin packs, provision of supportive medications, COVID-19 testing for employees and for their 

families (I28 business, I87 public sector); 
3. Little treats for employees to show appreciation (e.g., smoothies, fruits, or toys in the workplace) (I25 

business, I39 services, I91 public sector); 

4. Offer to lend computer equipment so that children can participate in online lessons (I111 

manufacturing); 
5. The development of employees' competencies (usually through special workshops and courses) 

focusing on mindfulness techniques, ergonomics, and prevention of physical disabilities (I28 

business), burnout prevention, work-family balance (I41 services), and online yoga (I110 

manufacturing; I28, I30, and I31 business, I8 IT sector);    

6. Some employers made space for employees to take a role in volunteering (I28 and I31 business). 

V. Conclusion 

In summary, our data suggest that new elements of measures that support employees in work-family 

balance have appeared among a specific sample of Czech employers. It seems that the COVID-19 

pandemic, in addition to all the negative impacts on our society, has opened a window of opportunity 

in work-family arrangements. We can say that some employers have opened this window wide and 

are likely to continue a new path. Those who had no prior experience with work-family arrangements 

found themselves at least needing to initiate novel arrangements.  

Other employers will want to return to the "old path" as the pandemic weakens, which is more likely 

in traditional organizations and in the public sector. The question is whether this is a sustainable 

strategy under the conditions of current labor markets (e.g., labor market shortages, preferences  

of the young generation for flexible work, and the entrance of Ukrainian mothers with children). 

The outbreak of the COVID-19 pandemic has exacerbated already existing conflicts between work 

and family. Some of the resulting problems have affected employers extensively. Thus, work-family 

arrangements seem to be no longer "nice to have" but something "must-have" from the employer's 

perspective. In this respect, the most significant innovative moments include: 

● The development of home-office regimes and tools for dealing with the day-to-day practical 

problems associated with this regime for a wide range of work types/positions; 

● The ability to match the individual needs of employees with the performance of their work 

("tailored solutions"); 

● Ability to address emergency care needs when there are disruptions to usual care. 

The common denominator in the implementation of work-family arrangements seems to be  

a tendency to recognize and acknowledge the heterogeneity of employees' needs, not only those with 

care commitments. For many employers, the essential experience they had was to run their daily 
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operations on an ad hoc basis. Therefore, they had no choice but to meet their employees' individual 

(emergency) needs, as most of them were in various crises. Facilitating factors were the relatively 

high solidarity among employees and employers, responsiveness, and teamwork ("we are in this 

together") and, in some cases, the decrease of pressure to deal with orders, projects, or a decline  

in the number of clients. Although, of course, in some sectors, they were faced with an increase  

in work (e.g., healthcare sector, eldercare services, delivery services). 

Employers have gained considerable experience in coping with the problems associated  

with the work-family imbalance and have developed a range of tools to address these imbalances 

(home-office regimes, communication technologies, the development of employee substitutability 

and employee competencies, and having the ability to cope with emergency care needs). In this 

respect, we have to ask if employers are willing and able to apply them to address individual 

crises/problems of their employees with work-family imbalances or only in collective crises such 

as pandemics. Of course, our data cannot represent all employers in the Czech Republic. Still, we 

believe that they provide clear signals that we need to investigate this field further using representative 

data and monitor future developments. 
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THE DE/GROWTH DEBATE 

Tomáš Imrich Profant1 

Abstract 

The degrowth movement is getting stronger in recent years, but together with the movement, 

its critique is being strengthened as well. Tha aim of this text is to present the degrowth debate 

and contribute to it with a reaction to the main critique of growth. It is thus a discussion paper. 

This paper offers a debate between proponents and oponents of degrowth in the basic points: 

Is it possible to decouple grwoth from the increasing of carbon emissions and material consumption? 

Does the switch to a degrowth economy necessarily mean a decline of the standard of living? 

Can degrowth coexist with capitalism or does it go against its fundamentals? The conclusion 

of the text offers an answer to the question where is degrowth right now. 

Keywords 

Degrowth, Growth, Emissions, Consumption 

I. Úvod 

Šíření myšlenky nerůstu v posledních letech vyvolává mimo jiné i sílící kritiku. Ačkoliv dnes 

již nejspíš můžeme mluvit o hnutí nerůstu, které si vytváří vlastní ideologický svět, stále je toto hnutí 

ve výrazné menšině, a to jak početně, tak mocensky. (Ziai 2015: 150). I ta trocha moci, 

kterou disponuje několik tisíc akademiček a aktivistů, však stačí na to, aby na ně reagoval ohrožený 

střední proud. Přívrženci nerůstu jsou označováni za „náboženské fanatiky“ (Barthold 2020), 

„proroky klimatického zoufalství“ (Krugman 2014) nebo „závislé na kolapsovém pornu“ (Phillips 

2015) a samotný koncept za „magické myšlení“ (Milanovic 2021) či „obrovskou chybu“ (Smith 

2020). Kromě snahy o zesměšnění však zaznívají i smysluplnější kritiky, na které má smysl reagovat. 

Cílem tohoto textu je prezentovat diskuzi o nerůstu a přispět do ní reakcí na hlavní kritiky nerůstu. 

Nepůjde tedy o empirickou studii ani o teoretickou stať, ale o diskusní příspěvek. Diskuze o nerůstu 

za hranicemi České republiky probíhá již delší dobu. V Česku existuje také, ale v mnohem menší 

míře. Proto považuji za důležité se danému tématu věnovat. 

Co to ale je nerůst? Nerůst lze definovat jako „sociálně spravedlivý pokles výroby a spotřeby, 

který zvyšuje lidský blahobyt a zlepšuje ekologické podmínky“ (Shcneider – Kallis – Martinez –Alie 

2010: 512). Jeho očekávaným dopadem je pokles HDP. Jde tedy o zmenšení hospodářství, které se má 

dělat sociálně spravedlivě, tedy tak aby ve výsledku byla v společnosti větší rovnost. Nejde ovšem 

(pouze) o rovnost příležitostí, ale taky o rovnost – nebo přesněji nízkou nerovnost – ve výsledné 

distribuci statků a služeb. Cílem nerůstu je tedy snižování nerovnosti jak ji známe například z Giniho 

indexu. Takhle definovaný nerůst má jasnou normativní orientaci, kterou nijak nezastírá. Jsou ovšem 

různé formy nerůstu, které lze vidět například v německé debatě o nerůstu (Bendix 2017). Důraz 

na pokles výroby a spotřeby může jít v některých formách nerůstu na úkor snižování nerovnosti. 

Jedním z argumentů nerůstu však je i teze, že samotná nerovnost přispívá k růstu. Její snižování tedy 

není jen normativním cílem, ale je i ekologicky prospěšným prostředkem, který má vést k základnímu 

cíli – snížení výroby a spotřeby. 

Tento text postupně představuje konkrétní sporné body diskuze mezi zástanci a protivníky nerůstu 

a odpovídá na konkrétní kritiky. Nejdříve diskutuje o problematice odpojení růstu od materiální 

spotřeby a růstu emisí, následně se zaměřuje na problematiku HDP ve vztahu k jeho růstu, třetím 

 
1 Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.  
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bodem diskuze je otázka nutnosti snižovat životní úroveň za poklesu HDP. Předposlední část 

se věnuje samotnému pojmu „nerůst“ a poslední diskutuje o možnosti kapitalismu bez růstu. 

II. Odpojení růstu 

Předmětem základního sporu v rámci debaty o nerůstu je otázka „odpojení“ (anglicky decoupling) 

(Hickel, Kallis 2020, Parrique et al. 2019, Tilsted 2021, Haberl et al 2020). V první řadě jde o odpojení 

hospodářského růstu od růstu emisí oxidu uhličitého. Je možné dosahovat růstu a zároveň snižovat 

emise? S určitou vyhýbavostí lze na tuto otázku odpovědět kladně – stačí začít diskutovat o tom, 

co to vlastně je růst. K této části sporu se ještě vrátíme.  

Pokud však zůstaneme při zemi a zaměříme se na to, co dnes růst znamená v praxi, zjistíme, 

že k jednoznačné odpovědi nám scházejí jednoznačná data. Otázka odpojení se nejčastěji týká buď 

celého světa, nebo konkrétních, zvláště bohatých zemí. Globálně k odpojení zatím nedošlo. 

Pro záchranu planety je to ale v případě pokračování ekonomického růstu nezbytné. V tomto ohledu 

debata o nerůstu pokračuje v silně teoretické rovině a točí se kolem otázky, zda jsou bohaté státy 

schopny zajistit, aby pokles emisí byl větší než růst hospodářství. Nerůstová kritika vycházející 

ze snahy o udržení nárůstu průměrné teploty pod 1,5 °C přitom požaduje, aby toto odpojení bylo 

skutečně výrazné.  

Zatímco ještě zhruba před pěti lety zastánci nerůstu argumentovali, že dlouhodobé odpojení není 

možné, a konkrétní, obvykle evropské příklady často znamenaly žonglování s daty z určité země 

a určité dekády, v posledních letech nerůstová kritika ve své argumentaci ustoupila a uznala, 

že v některých případech k odpojení dochází (Hickel 2020). K tomu ovšem dodává, že naše data 

nejsou úplná. Výpočet emisí založených na spotřebě sice na rozdíl od takzvaných teritoriálních emisí 

zahrnuje emise vypuštěné v zemi, kde se věci vyrobí, do emisí ve státě, kde se spotřebují, ale možnost 

chyb je tu značná. Nedávný článek ve Washington Post tak upozornil na rozdíl mezi světovými 

emisemi, které státy vykážou, a světovými emisemi, jež vědci změří v atmosféře – pohybuje 

se mezi 8,5 a 13,3 miliardy tun oxidu uhličitého (Mooney et al. 2021). To znamená, že v atmosféře 

je o 21 až 32 procent CO2 více, než kolik země udávají, a to i po započítání například mezinárodních 

letů a lodní dopravy. Tyto „emise navíc“ jsou nejspíš důsledkem konkrétní spotřeby a mohou 

znamenat, že bohaté země odpojení růstu od emisí ve skutečnosti nedosáhly.  

Dalším problematickým bodem je předpoklad, že současné politiky veřejných i soukromých aktérů 

jsou dlouhodobě udržitelné a že nejde jen o nejsnáze uskutečnitelné reformy, po kterých by měly 

následovat mnohem hůř prosaditelné změny. V případě zastavení reforem by přitom hospodářský růst 

pravděpodobně vedl k opětovnému zvýšení emisí.  

Zásadním argumentem je nedostatečnost odpojení. Zatímco celoevropský pokles spotřebních emisí 

CO2 činil mezi roky 1990 a 2014 dohromady 17 procent (tedy v průměru 0,71 procenta ročně), 

na udržení nárůstu teploty pod 1,5 °C bychom potřebovali dvanáctiprocentní roční pokles emisí 

v bohatých zemích. Za nízkého růstu HDP (o 1,86 procenta) to znamená roční pokles emisí 

o 15,8 procenta (Hickel – Kallis 2020). Tento extrémně náročný úkol je tedy při zachování 

hospodářského růstu takřka nesplnitelný, což je v současnosti hlavní argument nerůstové strany 

k možnosti odpojení růstu HDP od emisí; nemluvě o tom, že dosavadní pokles spotřebních emisí měl 

v posledních letech ve Francii, Velké Británii a Německu dost blízko ke stagnaci (Hausfather 2021). 

I když tedy k odpojení růstu HDP od růstu emisí došlo, je zatím krajně nedostatečné, chceme-li 

zabránit zvýšení teploty nad snesitelnou úroveň.  

III. Meze spotřeby 

Odpojení se netýká jenom emisí, ale i spotřeby zdrojů. Tato diskuse však rezonuje mnohem méně. 

Zastánci nerůstu přitom poukazují na nemožnost udržení současného růstu HDP, protože k žádnému 

odpojování spotřeby zdrojů od růstu HDP nedochází (Hickel – Kallis 2020; Parrique et al. 2019). 

Téma je důležité ze dvou důvodů.  
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Za prvé jde o to, jak dosáhnout odpojení růstu od emisí. Základním argumentem proponentů nerůstu 

je potřeba dlouhodobého a výrazného odpojení, které musí probíhat ve všech ohledech – tedy nejen 

odpojení od emisí, ale i od materiální spotřeb. Na planetě s omezenými zdroji není možné, aby cokoli 

rostlo donekonečna. Představuje-li si někdo, že snížení emisí dosáhneme nahrazením fosilních zdrojů 

energie zdroji obnovitelnými a začneme všude, kde to půjde, instalovat solární panely a větrné 

elektrárny, naráží na problematické propojení růstu s materiální spotřebou. Jeden problém 

tak nahrazuje druhý. Cenou za snižování emisí při udržení současné celkové spotřeby bude zvýšení 

spotřeby minerálů a jiných zdrojů na baterie a nové elektrárny. 

Proti myšlence, že tato spotřeba je dočasná a že po zastavení růstu emisí přestane růst i materiální 

spotřeba, zaznívá ze strany nerůstu ultimátní argument, že zvyšování efektivnosti má své fyzikální 

limity. Pokud neobjevíme perpetuum mobile, pak v budoucnosti jednou opět narazíme na problém, 

že růst zvyšuje materiální a energetickou spotřebu, ale další materiály už jednoduše nejsou, 

a proto nezbývá než přejít na nerůstovou ekonomiku.  

Druhý důvod, proč je diskuse o nemožnosti odpojení růstu od spotřeby zdrojů důležitá, se týká 

představy nemateriálních nebo nízkomateriálních služeb. Akademici na prorůstové straně 

argumentují, že základem růstu mohou být služby místo statků. Služby údajně nespotřebují moc 

materiálu (například taková masáž nebo stažená písnička), takže HDP poroste téměř bez další 

spotřeby hmotných zdrojů. Protiargument je zde empirický: služby ve skutečnosti nemateriální nejsou 

a obsahují v sobě vysokou materiální a energetickou spotřebu. Rozpor je na úrovni statistiky v otázce, 

zda zahrnovat i spotřebu pracujících, kteří služby poskytují. Pokud ji započítáme, služby se stávají 

podobně „špinavými“ jako průmysl (Greenford – Crownshaw – Lesk – Stadler – Matthews 2020). 

IV. Co je vlastně HDP?  

Na tento argument navazuje filosofičtější a méně častá debata o tom, co vše by mohl hrubý domácí 

produkt zahrnovat. Čím víc nízkomateriálních a nízkoenergetických věcí by se podařilo 

komodifikovat, tím víc by dokázal HDP růst, aniž by zároveň rostla materiálová a energetická 

spotřeba. To už se ostatně částečně stalo změnou ve výpočtu HDP v posledních dekádách, 

kdy do tohoto ukazatele byla započítána financializace ekonomiky. Co kdyby ale zahrnoval i kvalitu 

životního prostředí? V takovém případě by jeho růst nejspíš vedl ke snížení materiálové spotřeby. 

Jádrem sporu je zde otázka, co považujeme za hodnotné a jak se to projevuje v HDP. Zůstaneme-li 

na úrovni dnešní reality, lze říct, že kvality životního prostředí si ceníme příliš málo na to, aby se její 

zvyšování projevovalo růstem HDP. Jeho hodnota naopak roste, když je příroda ničena, 

protože toto ničení není v řeči trhu téměř nijak negativně hodnoceno. Možná že výhled na hezký park 

zvýší cenu domu, vyhynutí biologického druhu však nemá jak do HDP proniknout. V tuto chvíli tedy 

jde o diskusi čistě teoretickou. Po případném zahrnutí ničení nebo naopak uchovávání přírody 

do HDP by pak nutně vyvstala otázka smysluplnosti debaty o odpojení, jelikož by již nebylo 

co odpojovat.  

Téma hrubého domácího produktu dokonce může sloužit jako úhybný manévr v argumentaci – místo 

o růstu se pak diskutuje o tom, jak co měřit. Nerůst přitom nemusí znamenat pokles HDP, ale pokles 

celkového objemu použité a transformované přírody pro lidský užitek, neboli pokles použitého 

materiálu a energie (anglicky throughput). Na takové definici se nicméně shodnou i mainstreamoví 

ekonomové. Slovy hlavního ekonoma Skupiny pro klimatickou změnu při Světové bance: „S takovou 

definicí nemohu nesouhlasit. Ochrana naší planety si vyžaduje omezení materiální a energetické 

spotřeby, ale ne nutně příjmu. Při této definici není nerůst nijak kontroverzní“ Hickel – Hallegatte 

2022: 8). Je-li cílem pokles materiálové a energetické spotřeby, pokles HDP se dostává do pozadí 

navzdory skutečnosti, že obě hodnoty k sobě mají v dnešní realitě velice blízko.  

Lidé z oborů mimo ekonomii – třeba představitelé nevládních organizací nebo influenceři – občas 

mluví o tom, že bychom místo HDP měli používat index lidského rozvoje nebo „hrubé národní štěstí“, 

případně další ukazatele, které by orientovaly veřejné politiky správným směrem. V rozvojové 

politice se sice o lidském rozvoji mluví už od sedmdesátých let 20. století a zmiňovaný index vznikl 



Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 314 

v roce 1990 (Reed 2011). Na realitu materiální a energetické spotřeby to nicméně nemělo žádný vliv. 

Růst pokračuje. V posledních letech sice zintenzivnělo hledání alternativních indikátorů, 

jímž se zabývaly vlády nebo úřady například ve Francii, Austrálii, Itálii, Rakousku, Německu 

či Velké Británii, navzdory těmto aktivitám však zůstává hospodářský růst implicitním 

nebo i explicitním cílem většiny vlád. Výjimku dnes kromě Bhútánu tvoří Nový Zéland, jehož vláda 

nahradila hrubý domácí produkt hrubým národním štěstím v roce 2019. Po poklesu způsobeném 

pandemií by nicméně měla novozélandská ekonomika v roce 2022 začít znovu růst. (Gray 2021). 

V. Životní úroveň a lidské touhy 

Možná nejsilnějším argumentem proti nerůstu je tvrzení, že když ekonomika přestane růst, lidé 

se budou mít hůř. Velká část ekologického mainstreamu mluví o tom, že se všichni musíme 

uskromnit, což zároveň běžně doprovází námitka, že něco takového je politicky neprosaditelné. 

Všichni se přece chtějí mít lépe a navíc si přejí, aby se jejich děti měly ještě lépe než oni. A mít se lépe 

zde volně přeloženo znamená spotřebovávat víc.  

První argument nerůstové strany se týká otázky nerovnosti a tužeb. Bezpochyby platí, že všichni 

se chtějí mít dobře, což je v naší společnosti chápáno jako materiální zajištění. To ale ještě 

neznamená, že všichni nutně chtějí být bohatí. Mnohým by stačilo jen nebýt chudí. Samotné tužby 

výrazně ovlivňuje nerovnost. Kdyby nikdo neměl okázalé bohatství, nebyl by důvod, aby po něm 

někdo toužil. Tužby nejsou „přirozeně“ neomezené, ale závisejí na tom, zda je po čem toužit.  

Druhý argument se zakládá na nerovnosti ve spotřebě. Neplatí totiž, že uskromnit se musí všichni. 

I v Česku je spousta lidí, kteří by naopak měli spotřebovávat víc, aby mohli uspokojit základní 

potřeby. Uskromnit se tudíž musí jenom někteří – ti, kdo spotřebovávají příliš mnoho. I tady ale platí, 

že u mnohých z této skupiny by stačilo, kdyby se přizpůsobili novým normám. Pokud by většina 

populace přešla na veganství, velká část středních vrstev by výrazně snížila svou produkci emisí, 

aniž by jí to způsobovalo újmu, protože nejíst maso by se stalo normálním. To se samozřejmě snáz 

řekne, než udělá, ale je důležité si uvědomit sílu společenských norem předtím, než začneme mluvit 

o snižování životní úrovně.  

Ultimátní argument pro nerůst je pak teoretický. V případě dokonalé rovnosti spotřeby mezi lidmi 

by bylo možné žít poměrně „normální“ život, který by při planetární populaci deseti miliard lidí 

pro čtyřčlennou rodinu znamenal mít k dispozici šedesát metrů čtverečních plochy bytu, sporák, 

ledničku, padesát litrů vody na osobu denně, topení, pět až patnáct tisíc kilometrů cestování na osobu 

ročně, jeden laptop na domácnost, internet, jeden telefon na osobu, čtyři kilogramy nového oblečení 

na osobu ročně a zajištěnou zdravotní péči a vzdělání. V současnosti činí roční energetický výdej 

průměrně 80 gigajoulů na osobu, v jednotlivých zemích se pohybuje mezi 5 a 200 gigajouly. 

Představený scénář by znamenal spotřebu zhruba 15 gigajoulů na osobu a rok, což dohromady činí 

dvojnásobek současné produkce energie z obnovitelných zdrojů, která dnes tvoří 17 procent veškeré 

energetické produkce. Jinými slovy, při výrazném přerozdělení a trošce technooptimismu může 

na planetě bez problému žít deset miliard lidí (Millward – Hopkins – Steinberger – Rao – Oswald 

2020). 

Protiargument je zřejmý. Nejenom dokonalá rovnost, ale ani mírná nerovnost se nezdá být politicky 

prosaditelná. V tomto smyslu je nerůst zřejmou utopií. Zároveň ale platí, že není technicky 

neuskutečnitelný. Je potřeba ještě doplnit, že spirituálněji založení zastánci nerůstu by argumentovali 

i z úplně jiné strany, a to ve prospěch našich vnitřních limitů, které nám umožní žít v pocitu hojnosti. 

Nebudeme potřebovat víc, zato však budeme vědět, že je dostatek všeho pro všechny. 

Při takto proměněné imaginaci životní úroveň výrazně stoupne, ale zásadně se sníží naše spotřeba 

(Kallis 2019). Tady už se však skutečně pohybujeme ve sféře fantazie.  
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VI. Nemožnost kooptace  

Další kritický argument označuje nerůst za recesi. Cílem nerůstu je celkové snížení materiálové 

a energetické spotřeby. To by nejspíš vedlo ke snížení HDP, což se v ekonomii označuje za recesi 

už po dvou kvartálech trvání tohoto jevu. Avšak zatímco recese je neplánovaná a neřízená, nerůst je 

intencionální politikou vlády. Snižuje objem jen některých sektorů (například produkci vozidel SUV 

nebo hovězího masa), jiné se naopak snaží zvětšit (třeba zdravotnictví). Oproti tomu recese táhne 

dolů všechny sektory. Součástí recese je nezaměstnanost, kdežto cílem nerůstu je zkrátit pracovní 

dobu a za pracovní místa ručit. Recese obvykle znamená škrty v rozpočtu sociálních výdajů, nerůst 

usiluje o jejich zvýšení. A zatímco při recesi vlády obvykle upouštějí od svých ekologických závazků 

ve snaze opět dosáhnout růstu, v konceptu nerůstu znamená omezení produkce větší prostor 

pro ochranu přírody (Hickel 2021). 

Součástí diskuse o nerůstu je i samotný pojem „nerůst“. Ten je kritizován kromě jiného pro svoji 

negativitu: nemá v sobě příslib něčeho pozitivního (Raworth 2015).  Prvním protiargumentem může 

být odkaz na dekolonizaci – ta se také stavěla proti něčemu, co bylo ve své době považováno 

za pozitivní a správné. A naopak, růst na první pohled vypadá jako dobrá věc, je tedy potřeba se vůči 

němu explicitně vymezit, aby bylo zřejmé, že něco tak zdánlivě samozřejmého je ve skutečnosti 

škodlivé (Kallis 2015). 

Druhým protiargumentem je nemožnost kooptace nerůstu. Dnes již existuje celé oddělení politické 

ekologie věnující se významu (nebo spíš absenci významu) pojmu „udržitelný rozvoj“. I když je 

ve své definici tento pojem radikální, z hlubší analýzy je patrné, jak jeho vágnost umožňuje 

pokračování destrukce životního prostředí ve jménu udržitelnosti a jak takový pojem dokáže spojit 

ekology středního proudu s prorůstovými ekonomy. Ani pojem „nerůst“ není úplně jednoznačný: 

z jednoho výzkumu například vyplývá, že v Německu existuje k nerůstu až pět různých přístupů. 

Jednou věcí ale nerůst být nemůže – růstem. A v tomto smyslu je nekooptovatelný (ibid.). 

VII. Kapitalismus bez růstu? 

I tvrzení o nekooptovatelnosti nerůstu ale může být částečně zpochybněno. Dokáže kapitalismus 

existovat bez hospodářského růstu? Ekonom Tomáš Sedláček se v rozhlase nedávno vyslovil 

jednoznačně ve prospěch této možnosti. Slavný ekologický ekonom Tim Jackson si zase dokáže 

představit hodně odlišný kapitalismus bez růstu (Jackson 2009). 

Nerůst inspirovaný ekologickým marxismem zastává opačnou pozici. Konkurence a imperativ zisku 

obecně nutí firmy usilovat o co největší zisk, o zvyšování počtu zákazníků, o to, aby zákazníci častěji 

nakupovali prodávané výrobky, nebo o přístup k levným surovinám v co největších množstvích. 

Tyto popudy k ekonomické aktivitě na mikroúrovni ovšem vedou na makroúrovni k růstu. Jelikož 

všechny firmy usilují o vlastní „mikrorůst“, spojuje se jejich celková aktivita do globálního 

ekonomického růstu (Smith 2010, Trainer 2016, Richters – Siemoneit 2018).  

Podle některých obhájců kapitalismu by postačovalo růst kvalitativně. Zvyšování technologické 

efektivnosti by umožňovalo ekonomický růst bez zvyšování materiální a energetické spotřeby. 

Po počátečních úsporách daných větším rozsahem produkce může její nárůst přinést také další 

náklady, takže pro firmy může být lepší v jistém bodě expanzi zastavit. A vyššího zisku lze někdy 

dosáhnout i s menším počtem zákazníků (Lawn 2011). Tuto teoretickou debatu navíc doplňuje 

i empirický argument. Ten poukazuje na předešlé ekonomické krize, jež byly provázeny obrovskými 

sociálními problémy a které vždy ukončila až další vlna hospodářského růstu. Jinými slovy, dosud 

kapitalismus bez růstu vždy kolaboval. 

Kde se spor o nerůst nachází dnes? Stále ještě jde o velice okrajovou debatu, jakkoli čas od času 

pronikne na stránky médií středního proudu. Akademická produkce dat a článků je nicméně značná 

a kromě magazínu Ecological Economics, který se těší prestiži i mezi ekonomickými časopisy, 

již existuje i Degrowth Journal. Empirická data – neboli snaha produkovat pravdu – však 

v ideologickém boji nestačí. Vlády a mezinárodní organizace se nadále řídí modely, které vycházejí 
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z růstu a silně problematických technooptimistických předpokladů. Pak už nejde o vědeckou pravdu, 

ale spíš o ekonomické a politické zájmy, které nad vědou obvykle mívají navrch. Samo o sobě je 

to v pořádku, věda má být v konečném důsledku podřízená politice – tedy společnosti a jejím pnutím. 

Jenže ve společnosti a politice nadále vítězí síly, které, jak se zdá, potřebují růst pro zachování 

své nadvlády. Důsledky pociťujeme všichni. 

VIII. Závěr 

Cílem tohoto textu bylo představit diskuzi o nerůstu a přinést reakce na hlavní kritiky nerůstu. Text 

problematizuje možnost odpojení růstu HDP od růstu emisí. Kritizuje diskuzi o HDP jako zástupnou. 

V rámci nerůstu je klíčová problematika růstu HDP a ne, co přesně HDP znamená. Text argumentuje, 

že snížená spotřeba v případě rovnosti by mohla vést k nepříliš odlišnému životu od toho, co dnes 

žijou střední vrstvy. Diskuze o pojmu „nerůst“ se vede nejspíš od doby kdy se tento pojem začal 

používat. Hlavní argument pro pokračování používání pojmu nerůst je jeho nekooptovatelnost. 

Posledním prvkem diskuze je otázka možnosti existence kapitalismu bez růstu HDP. Zde je 

ultimátním argumentem skutečnost, že recese byla dosud vždy zároveň významnou společenskou 

krizí. 

Jestli platí druhý termodynamický zákon, není nekonečný růst možný. Entropie jednoduše nastavuje 

ekonomice jasné meze. Nerůst se pak zdá jako logické vyústění fyzikálních zákonů. 

Tento příspěvek je rozšířenou verzí článku původně publikovaného v časopisu A2 (Profant 2022). 
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SOCIAL SERVICES – POTENTIALLY THE FASTEST  

GROWING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY 

Ladislav Průša 1 

Abstract 

The expected changes in the structure of the population affect not only the pension system, but will 

also affect the range, level and quality of the provision of social services and health care. There are 

only limited discussions about these consequences so far, but solving the expected consequences 

resulting from the aging of the population will be significantly more challenging in these systems 

than reaching an agreement on the form of pension reform. The aim of this contribution is therefore 

to characterize the main problems of the social services sector at the present time and, on this basis, 

to propose a series of systemic changes in the field of their financing and organization in order 

to create basic economic mechanisms that would stimulate social service providers to increase 

the range of services provided to local level in accordance with the needs of individual regions. 

All the analyzes carried out so far indicate that if it is possible to set up optimal economic mechanisms 

for financing and managing social services, social services can become the most dynamically 

developing sector of the national economy in the coming years. 

Keywords 

Social Services, Financing of Social Services, Organization of Social Services 

I. Úvod 

Po změně společensko politických poměrů v naší zemi zaznamenaly sociální služby velmi dynamický 

vývoj. Jako jedno z prvních opatření v rámci transformace sociálního systému bylo umožněno obcím, 

městům a nestátním neziskovým a charitativním organizacím zapojit se do jejich poskytování, 

vznikaly nové typy sociálních služeb, velmi rychle se zvyšovaly kapacity služeb stávajících. Přestože 

neexistoval žádný zákon, který by upravoval jejich poskytování a financování, stát existenci 

těchto služeb respektoval, již od počátku 90. let přiznával poskytovatelům z řad nestátních 

neziskových a charitativních organizací každoročně dotace ze státního rozpočtu na jejich činnost. 

V rámci restitučního procesu na počátku 90. let byly na řadu objektů uplatněny restituční nároky, 

což si vyžádalo nahradit tyto objekty výstavbou nových moderních zařízení. Tento krok přispěl 

k tomu, že alespoň část starých – pro účely poskytování sociálních služeb v naprosté většině 

nevyhovujících – objektů byla nahrazena novými moderními zařízeními.  

Současně se zákony o státní sociální podpoře a důchodovém pojištění byly připravovány zásady 

zákona o sociální pomoci, v jejichž rámci byly m.j. koncipovány základní principy organizace, 

financování a řízení sociálních služeb. Odborná veřejnost byla přesvědčena, že brzké přijetí 

navrhovaných postupů přispěje k dalšímu rozvoji sociálních služeb. V následujících letech 

se však mj. i díky změnám na naší politické scéně opakovaně změnily přístupy především k otázce 

financování sociálních služeb a postupně klesala víra v to, že se podaří najít koncensus k řešení 

této otázky. 

Na přelomu let 2005 – 2006 se ministerstvo práce a sociálních věcí vrátilo k návrhu využít 

při financování sociálních služeb neoliberální řešení prostřednictvím příspěvku na péči, toto řešení 

bylo nakonec na posledním jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR před parlamentními 

volbami v r. 2006 přijato, a tak zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vstoupil 1. ledna 2007 

v platnost. Přestože tento zákon obsahuje všechny moderní prvky, které jsou obsaženy v právních 
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úpravách poskytování sociálních služeb v evropských zemích (registrace poskytovatelů sociálních 

služeb, standardy kvality poskytování sociálních služeb, inspekce kvality, poskytování sociálních 

služeb klientům na základě smluvního ujednání, …), již brzy se ukázalo, že očekávání odborné 

veřejnosti o tom, že přijetí zákona přispěje k dynamickému rozvoji sociálních služeb, je nereálné. 

Stanovení limitních cen za úhradu klientů za jednotlivé sociální služby, závislost poskytovatelů 

sociálních služeb na přiznání dotací ze státního rozpočtu, na které nemají právní nárok, benevolentní 

podmínky pro využívání příspěvku na péči – to jsou základní faktory, které dnes vedou k tomu, 

že nabídka sociálních služeb se prakticky nezvyšuje, což je s ohledem na demografické tendence 

alarmující. 

Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jaká řešení by bylo potřeba realizovat v oblasti financování a řízení 

sociálních služeb tak, aby sociální služby mohly naplno rozvinout svůj potenciál, které jim nabízejí 

očekávané dopady vyplývající především z dopadů demografického vývoje.  

II. Sociální služby v současné době 

Vývoj výdajů na sociální služby po přechodném poklesu na počátku 2. desetiletí dlouhodobě roste, 

v r. 2020 bylo na sociální služby vynaloženo více než 97 mld Kč, tj. cca 2,3 x více než v r. 2010, 

v relaci k HDP vzrostl tento podíl z 1,14 % v r. 2010 na 1,83 % v r. 2020 (viz graf 1) 

Graf 1 Vývoj výdajů na sociální služby a vývoj jejich podílu na HDP v letech 2010 – 2020 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Výrazný nárůst podílu výdajů na sociální služby na HDP v r. 2020 je způsoben nejenom nárůstem 

výdajů, který byl poskytovatelům uvolněn z veřejných zdrojů na krytí důsledků vyplývajících 

z nepříznivé epidemiologické situace, ale rovněž výrazným poklesem objemu HDP v důsledku 

této situace. Lze očekávat, že k růstu výdajů na sociální služby bude docházet i v následujících letech 

v důsledku očekávaných demografických trendů.  
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Podle projekce vývoje obyvatelstva (ČSÚ, 2018) lze očekávat, že podíl obyvatel starších 65 let 

na celkovém počtu let vzroste z 19,2 % v r. 2018 na 29,9 % v r. 2060 a podíl obyvatel starších 80 let 

na celkovém počtu obyvatel vzroste ve stejném období ze 4,0 % na 12,1 % (viz graf 2). 

Graf 2 Projekce vývoje obyvatelstva a vývoj podílu vybraných seniorských skupin na celkovém počtu obyvatel 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tento očekávaný nárůst počtu obyvatel v seniorských věkových kategoriích signalizuje i nárůst počtu 

příjemců příspěvku na péči (Průša, L., 2018) (viz graf 3).  
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Graf 3 Projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči  

 
pozn.: st. = statická varianta (je zachován podíl příjemců příspěvku na péči na celkovém počtu obyvatel podle pohlaví, 

věku a stupně závislosti v r. 2017), dyn. = dynamická varianta (zohledňuje změny ve vývoji podílu příjemců příspěvku 

na péči na celkovém počtu obyvatel podle pohlaví, věku a stupně závislosti mezi lety 2011 a 2017) 

Zdroj: Průša (2018) 

V tomto smyslu je zřejmé, že při stávajícím převisu poptávky nad nabídkou sociálních služeb (MPSV, 

2021), jsou vize deklarované v Národní strategii rozvoje sociálních služeb (MPSV, 2016), podle nichž 

nebude potřeba budovat nová pobytová zařízení, protože potřebnou péči zabezpečí rodinní pečující, 

nereálné. Přitom MPSV vycházelo m.j. z toho, že v pobytových zařízeních pro seniory je umístěn 

vysoký počet seniorů v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Toto východisko však vyvrátila 

data WHO z roku 2018, v jejímž rámci porovnala počet míst v zařízeních dlouhodobé péče 

pro seniory ve všech evropských zemích. Z těchto údajů vyplynulo, že počet míst v těchto zařízeních 

v relaci na 1000 osob starších 65 let je u nás nejnižší ze všech zemí západní a střední Evropy 

s výjimkou Polska (viz tabulka 1). 
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Tabulka 1 Počet lůžek v zařízeních dlouhodobé péče v evropských zemích 
  počet lůžek na 1000 osob starších 65 let   počet lůžek na 1000 osob starších 65 let 

Belgie 70,01 Maďarsko 47,33 

Švédsko 69,39 Dánsko 45,88 

Švýcarsko 67,21 Estonsko 43,73 

Island 63,38 Španělsko 43,13 

Nizozemsko 63,22 Rakousko 43,04 

Finsko 60,22 ČR 40,81 

Malta 59,06 Litva 35,10 

Francie 56,51 Lotyšsko 20,05 

Lucembursko 55,83 Polsko 17,98 

Slovensko 55,00 Itálie 17,76 

Německo 54,09 Chorvatsko 11,47 

Slovinsko 53,57 Rumunsko 7,88 

Norsko 52,96 Bulharsko 2,24 

Irsko 49,66 Řecko 1,13 

Velká Británie 49,30     

Zdroj: WHO (2018) 

Je zřejmé, že výše uvedené informace ukazují, že na důsledky vyplývající z očekávaných 

demografických trendů není oblast sociálních služeb připravena. Z provedených propočtů vyplývá, 

že pro zachování stávající dostupnosti sociálních služeb do r. 2035 by bylo potřeba v domovech 

pro seniory a v domovech se zvláštní režimem vybudovat v každém správním obvodu obce 

s rozšířenou působností v průměru 289 míst (Průša, L., 2019 a). Při zachování stávající relace počtu 

klientů připadajících na jednoho pracovníka ve službách sociální péče by bylo nutno zvýšit počet 

pracovníků v těchto službách z cca 70 tis. osob v r. 2016 na cca 120 tis. osob v r. 2035 (Průša, L., 

2019 a). Tyto ukazatele nasvědčují tomu, že v následujících letech se mohou sociální služby stát 

nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem národního hospodářství. 

III. Sociální služby na rozcestí 

Je zřejmé, že v současné době se sociální služby nacházejí na určitém rozcestí. V uplynulých letech 

se dlouhodobě posilovala závislost poskytovatelů sociálních služeb na přiznání dotací ze státního 

rozpočtu (Průša, L. 2019 b), což se m.j. promítlo v tom, že sociální služby se dnes rozvíjí především 

pouze díky aktivitám nestátních neziskových organizací a zejména komerčních subjektů (Průša, L., 

2020 a), kteří reagují na aktuální problémy při poskytování sociálních služeb v jednotlivých 

regionech, přestože ve většině případů nejsou zařazováni do krajských sítí sociálních služeb tak, 

aby si jednotlivé kraje – tvůrci těchto sítí – i nadále zachovaly svoje dominantní postavení 

při poskytování sociálních služeb (Průša, L., 2021 a). 

Z tohoto pohledu je zřejmé, že sociální služby stojí dnes na historické křižovatce z hlediska alternativ 

dalšího rozvoje.  

První variantou je zachování stávajícího právního stavu, který se bude projevovat dalším posilováním 

závislosti poskytovatelů na přiznání dotací z veřejných rozpočtů. Je zřejmé, že důsledkem 

tohoto postupu bude další stagnace celého systému a prohlubující se nedostupnost potřebných 

sociálních služeb. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že toto není perspektivní cesta. 

Druhou alternativou je vytvoření quasi tržního prostředí tak, jak bylo předpokládáno v r. 1997 

při přípravě jedné z variant zásad zákona o sociální pomoci (MPSV, 1997). Tento postup se projeví 

výrazným snížením závislosti poskytovatelů na přiznání dotací z veřejných rozpočtů a výraznou 
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diferenciací kvality poskytovaných sociálních služeb v závislosti na příjmových poměrech uživatele 

sociálních služeb a na jeho celkové sociální situaci při garanci minimálního standardu kvality 

poskytovaných služeb (Průša, L., 2015). Jedná se o řešení, které chápe sociální služby 

jako ekonomickou kategorii a při jejich organizaci, financování a řízení uplatňuje standardní 

ekonomické mechanismy (Samuelson, P.A. – Nordhaus, W. D., 1991).  

IV. Jak stimulovat rozvoj sociálních služeb?  

Doposud provedené analýzy systému organizace, financování a řízení sociálních služeb (např. Průša, 

L. a kol., 2021 b) identifikují v zásadě dva okruhy problémů, které je potřebné řešit tak, aby s ohledem 

na očekávané demografické trendy a jejich důsledky na potřebu zajištění těchto služeb byly i nadále 

tyto služby kvalitně poskytovány. V tomto smyslu se jedná: 

- o změny v oblasti systému organizace a řízení sociálních služeb, 

- o změny v systému financování sociálních služeb.  

Z hlediska systémových změn v oblasti řízení sociálních služeb lze identifikovat potřebu řešit 

především tyto problémové okruhy: 

- přenesení odpovědnosti za rozdělování státních dotací z kompetencí zastupitelstev 

jednotlivých krajů zpět do kompetence ministerstva práce a sociálních věcí, zprůhlednění 

celého dotačního procesu a posílení jistot poskytovatelů sociálních služeb (Průša, L., 2019 b), 

- zrušení povinnosti krajů vytvářet síť sociálních služeb, a tak zrovnoprávnit přístup všem 

registrovaným poskytovatelům k finančním prostředkům z veřejných zdrojů (Průša, L., 

2021 a), 

- definovat z pozice státu minimální standardy poskytovaných sociálních služeb a v návaznosti 

na to diferencovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v závislosti na příjmových 

a majetkových poměrech klienta sociálních služeb (Průša, L., 2015), 

- v návaznosti na prioritní cíle z hlediska poskytování sociálních služeb podle Národní strategie 

rozvoje sociálních služeb do r. 2025 je potřeba klást při tvorbě střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb jak na úrovni krajů, tak i na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností 

zvýšenou pozornost rozvoji odlehčovacích služeb (Průša, L., 2016), 

- v návaznosti na aktuální trendy v oblasti elektronizace a digitalizace se jeví jako vhodné 

usilovat o širší zapojení asistenčních technologií do jednotlivých typů především tísňové péče 

a dalších terénních sociálních služeb (Průša, L., 2020 b). 

Další významné systémové změny je nutno realizovat v oblasti financování sociálních služeb. 

Vedle již výše naznačených úprav z oblasti poskytování dotací ze státního rozpočtu je nutno 

pozornost zaměřit především na tyto otázky: 

- oddělení financování poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím příspěvku na péči 

od finančního zabezpečení pečujících osob (Průša, L., 2015), 

- rozšíření počtu stupňů závislosti při hodnocení potřeb žadatelů o přiznání příspěvku na péči, 

zvýšení počtu hodnotících kritérií pro určení míry závislosti vč. diferenciace hodnocení 

schopnosti žadatelů naplnit daná kritéria (Průša, L., 2017), 

- změnit principy stanovení výše úhrad klienta za poskytování sociálních služeb (Průša, L. 

2020 c),  

- narovnat systém financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních 

sociálních služeb (Průša, L. – Langhamrová, J. – Bareš, P. – Holub, M., 2015),  
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- vytvořit "zrcadlo" při financování této péče a sociálních služeb v pobytových zařízeních 

sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních (Průša, L., 2011), 

- posoudit možnosti zavedení systému pojištění služeb dlouhodobé péče (Krása, V. – Horecký, 

J. – Bezděk, V. – Potůček, M., 2020). 

Těmto otázkám nebyla v minulém období v rámci připravovaných koncepčních opatření ministerstva 

práce a sociálních věcí věnována pozornost, z tohoto titulu je možno v těchto oblastech identifikovat 

množství systémových nedostatků, který brání jejich rozvoji.    

V. Závěr 

Je zřejmé, že sociální služby stojí v současné době před rozhodnutím, jakým směrem se budou dále 

rozvíjet – zda se bude dále prohlubovat stávající závislost poskytovatelů sociálních služeb 

na poskytování dotací z veřejných zdrojů nebo zda se na sociální služby začne nahlížet 

jako na standardní ekonomickou kategorii a základní principy jejich financování budou upraveny tak, 

aby byly vytvořeny základní ekonomické principy jejich efektivního fungování (Samuelson, P.A. – 

Nordhaus, W. D., 1991), samozřejmě při zachování dostupnosti těchto služeb pro všechny občany, 

kteří potřebné sociální služby potřebují při respektování jejich celkové příjmové a majetkové  situace. 

Dopady, které lze očekávat ze změn v demografické struktuře obyvatelstva v následujících letech 

signalizují, že v následujících 15 letech se sociální služby mohou stát nejdynamičtěji se rozvíjejícím 

sektorem národního hospodářství. Bylo by škoda tuto historickou šanci nevyužít. 

Financování 

Tento příspěvek byl zpracován v rámci realizace projektu "Vliv krizové epidemiologické situace 

na poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácnostech seniorů", který byl financován 

ze zdrojů Technologické agentury ČR.  
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DISINFORMATION OR WHEN WHITE  

IS BLACK AND BLACK IS WHITE 

Roman Rak1, Dagmar Kopencová2  

Abstract 

The paper deals with the issue of current propaganda, disinformation and methods of psychological 

and information warfare in a globalized world. Information is not only a source of money, 

but also a very powerful weapon. The paper explains the essence of misinformation and provides 

definitions from the point of view of Anglo-Saxon culture, which differ from the classical Slavic 

concept. Furthermore, the terms propaganda (black, white, gray), manipulation, information 

environment, strategic communication (special information and psychological operations) are defined 

in the context of methods of modern warfare. During the analysis of the current situation, a search 

of Czech, Slovak, English and Russian literature was performed. The overall concept of the analysis 

is based on the reality and specifics of the Russian-Ukrainian context, which unfolds in the military, 

political, diplomatic, economic, social, etc., and also recalls specific methods of information struggle, 

which remain hidden from many. 

Keywords 

Propaganda, Disinformation, Strategic Communication, Manipulation, Information War 

I. Úvod 

Informace zásadním způsobem ovlivňují chování jednotlivců, skupin, společenství, národů. 

Informace jsou základem našeho vzdělání, pomáhají nám orientovat se ve složitých situacích, vytvářit 

si dostatečný rozhled a vlastní názor a životní postoje. Správnost našeho rozhodování je závislá 

na objektivnosti informací a jejich včasnosti. Abychom se mohli správně rozhodnout, potřebujeme 

zároveň mít možnost informace ověřovat z nezávislých zdrojů a zároveň i současně ověřovat 

jejich pravdivost komparací podle logických posloupností a důsledků.  

Žijeme v informační éře. Minulé 20. století ve své druhé polovině poznamenaly v celosvětovém 

měřítku dva nejdůležitější fenomény – mobilní telefon a internet. Ty základním způsobem ovlivnily 

další rozvoj lidstva ve všech možných jeho aspektech – v rozvoji technologií, vzdělávání, ekonomice, 

dopravě, politice, kultuře, sociální sféře atd. Zásadním způsobem se změnil přístup k informacím, 

jejich dostupnost, všudypřítomnost, rozsah apod. Internet propojil země, kontinenty i národy, 

odstranil jazykové bariéry, protože umožňuje přenos jazykově nezávislých obrazů. Internet změnil 

náš život. Do prostředí internetu může informace dávat kdokoliv. Ve výsledku si musíme 

ale uvědomit, že kvalita informací je naprosto různorodá, a ne vše je přirozené, skutečné, objektivní, 

původní či pravdivé. Obyvatelstvo v dnešním civilizovaném světě žije konzumním způsobem života. 

Stáváme se konzumenty nejrůznějších služeb či produktů, včetně domácího a zahraničního 

zpravodajství. Informace z celého světa. Každodenní zpravodajství se dostávají na televizní 

obrazovky a obrazovky počítačů, laptopů, mobilů apod. do tepla, pohodlí našich domovů. Většina 

obyvatelstva a priori důvěřivě předpokládá, že informace ze státních sdělovacích prostředků jsou 

objektivní.  

Informační technologie, internet ovlivňují způsob prodeje zboží a služeb. Nedílnou součástí je 

i moderní marketing, který v nemalé míře využívá digitálního, virtuálního prostředí. S poměrně 
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malým úsilím (a malými náklady) se informace velmi rychle dostávají ke koncovému spotřebiteli. 

Podobným způsobem v digitálním prostředí, masově sdělovacích prostředcích funguje i politický 

marketing, který v komunálním i celorepublikovém měřítku ovlivňuje voliče. Ve virtuálním, 

digitálním prostředí je možné prezentovat téměř cokoliv tak, aby to bylo velmi líbivé, přesvědčivé, 

plnilo to svůj záměr. Do našich domovů přes obrazovky televizorů a monitory počítačů vstupuje velké 

množství informací, včetně informací obchodního, marketingového či politického charakteru. 

Velké množství informací, jejich rychlý, dynamický sled nedávají mnoho možností, 

abychom v běžném životě je dennodenně dále zkoumali či ověřovali. 

Cílem je co nejrychleji „prodat“, získat výhodu před konkurencí, časově i věcně ji předstihnout. 

Informace jsou proto orientované i na naši psychiku, náladu, rozmanité emoce. Často rozhoduje 

okamžik prvního dojmu, pocitu. Hezké balení, vzhled, dojemný příběh, naděje plnění našich přání 

či snů. První pocity a dojmy vytvářejí i první postoje, které pak sami následně těžko a pomalu 

měníme. Cílem marketingových akcí, stejně tak politické propagandy i cílených dezinformací 

je co nejrychleji oslovit co největší množství osob a vyvolat v nich první postoje, které jsou v souladu 

s cíli toho, kdo informační kampaň prosazuje, organizuje i platí. 

Dezinformace jako nástroj manipulace, ovlivňování a vládnutí 

Informace ovlivňují naše rozhodování, chování, krátkodobé i dlouhodobé postoje, životní orientaci. 

Je proto logické, že poskytování informací či dezinformací může být i účelové, aby se cíloví příjemci 

se chovali podle předem připravených, očekávaných a naplánovaných scénářů, nebo aby si je sami 

připravovali podle zájmu původce dezinformací. Masové sdělovací prostředky, internet, mobilní 

telefony (vybavené i fotoaparáty či videokamerami) jsou proto velmi efektivním nástrojem šíření 

informací či dezinformací jakéhokoliv druhu.  

Cílem příspěvku je definovat aktuální terminologii v oblasti dezinformací a charakterizovat jejich 

používání v současném globalizovaném světě, ukázat na jejich nebezpečí při manipulaci širokými 

vrstvami obyvatelstva s cílem zkreslit současné události ve světě. 

II. Informační prostředí 

Než se začneme zabývat pojmy propaganda a dezinformace, vysvětlíme základní pojem informační 

prostředí. Informační doktrína NATO definuje informační prostředí jako virtuální a fyzický prostor, 

ve kterém jsou přijímány, zpracovávány a přenášeny informace. Skládá se ze samotných informací 

a informačních systémů (NATO, 2009, s. 6). 

Dále se vymezuje „Informační prostředí zahrnuje samotné informace, jednotlivce, organizace 

a systémy, které přijímají, zpracovávají a přenášejí informace; a kognitivní (poznávací), virtuální 

a fyzický prostor, ve kterém se to odehrává“ (NATO, 2014, s. 2).  

Velmi podobně vymezuje informační prostředí také vojenská doktrína USA pro informační operace, 

ale podrobněji a důsledněji ho metodicky rozpracovává a popisuje, a to takto:  

Informační prostředí je souhrn jednotlivců, organizací a systémů, kteří sbírají, zpracovávají a šíří 

informace, nebo na jejich základě jednají. Toto prostředí se skládá ze tří vzájemně provázaných 

dimenzí, které na sebe kontinuálně vzájemně působí s jednotlivci, organizacemi a systémy. 

Tyto dimenze jsou fyzické, informační a kognitivní“ (Řehka, 2018, s.60). 

Jednotlivé dimenze můžeme popsat takto (Řehka, 2018, s.61): 

• Fyzická dimenze informačního prostředí zahrnuje lidi, zařízení, a podpůrnou infrastrukturu. 

Patří sem především systémy velení a řízení, velitelé a štáby; výpočetní a komunikační 

technika a podobně; tedy reálné hmotné věci. 

• Informační dimenze informačního prostředí zahrnuje samotný obsah, tedy informace a to, 

jak jsou sbírány, uchovávány, zpracovávány, chráněny a šířeny. Do této dimenze patří životní 

cyklus (dez)informace, tedy od jejího vzniku (objednání) až po její přijetí jejím příjemcem. 
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• Kognitivní (poznávací) dimenze zahrnuje myšlení, tedy postoje, vnímání, a názory těch, 

kteří informace přebírají, předávají nebo na ně reagují. Kognitivní dimenze se týká příjemců 

(dez)informací, tedy lidí, působení na lidské jedince. 

Obrázek 4 Vztah fyzické, informační, kognitivní dimenze, kybernetického a informačního prostředí. 

V informačním prostředí, kde se odehrává informační válka (informační válčení) jsou nejenom vojenské složky, 

ale i zpravodajské a ostatní bezpečnostní složky a civilní instituce, veřejnost. V tomto prostředí existují, fungují 

jak jednotlivci, tak organizace, instituce.  

 

Zdroj: Roman Rak 

Ta část, informačního prostředí, která zahrnuje digitalizované informace v počítačových systémech, 

uložištích a sítí, se nazývá kybernetický prostor. Operace v informačním prostředí zahrnuje 

působení ve všech třech dimenzích, včetně kybernetického prostoru (US Joint Chief of Staff, 2014, 

s. I-2 I-3).  

III. Informační války 

V informačním prostředí jsou vedeny informační války. Informační války jsou definovány 

jako „využití a řízení informací s cílem získat konkurenční výhodu nad protivníkem. Informační 

válčení (informační války) může zahrnovat sběr taktických informací, zabezpečení kvality vlastních 

informací, šíření propagandy a dezinformací k demoralizaci nepřítele a veřejnosti, snižování kvality 

informací protivníka a bránění mu v jejich sběru“ (NATO, 2010, s.89), (Řehka, 2018, s. 62). 

IV. Definice pojmu dezinformace 

S pojmem dezinformace se setkáváme téměř každý den, zejména v napjatých, krizových situacích 

složitých společenských, globálních přeměn; v době střetů ekonomických, politických, 

společenských, vojenských nebo civilizačních zájmů.  

V západní literatuře se často setkáváme s názorem, že pojem dezinformace se poprvé zrodil v Rusku, 

v 18. století, a byl plodem lásky knížete Grigorije Alexandroviče Potěmkina-Tavričeského a carevny 

Kateřiny Veliké. Kníže, aby udělal dojem, pozval carevnu na Krym a cestou ji ukazoval kulisy vesnic 

na horizontu (Pacepa, Rychlak, 2016). Příběh je velmi dobře znám jako tzv. „Potěmkinovy vesnice“. 

Tento příměr je tendenční a je zpravidla využíván k dehonestaci jakékoliv ruské tvorby, kdy se něco 

„dělalo jen na oko“, na dobrý dojem, byť to ve skutečnosti nemusela být pravda. 
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Historie využití dezinformací ve skutečnosti sahá minimálně ale až do dob antického Říma. V období 

před občanskou válkou kolem 44 l. př. n.l. vedli mezi sebou první historicky zadokumentovanou 

informační válku Octavian a Mark Antonius. S cílem získat podporu senátorů a obyvatelstva, 

Octavianus využíval vztahu Marka Antonia s egyptskou královnou Kleopatrou a lživě jej obviňoval, 

že zrazuje Řím. Jako důkaz Octavianus používal jím zfalšovanou závěť, ve které Mark Antonius 

odkazuje východořímská území Kleopatře a sám si přeje být pohřben v Egyptě (Gregorova, 2022b). 

Kdybychom detailně studovali v historii slavná válečná tažení vojevůdců, našli bychom případů 

dezinformací, které se v té době spíše nazývaly lsti nebo klamy, podstatně více. Válečné metody, 

využívající lest nebo klam znali i Číňané a najdeme je ve starodávných publikacích o válečném 

umění. Nešlo jen o fyzické využití vojenské síly, ale ke zlomení ducha a ovládnutí vůle protivníka, 

často ještě před samotným válečným konfliktem. 

Pojem informace (Buckland, 1991) logicky z hlediska teorie patří do oblasti informatiky, 

kam bychom měli proto správně zařadit i pojem dezinformace a dále jej vědecky rozpracovávat. 

Tak se děje již na některých univerzitách, a je zde mnoho teoretických diskuzí (např. má 

dezinformace vlastně nějakou informační hodnotu?) (Agarwal, Alsaeeedi, 2020). Teorie je mnohdy 

praxi ale velmi vzdálená, a proto pojem dezinformace je dnes ve společnosti velmi často používán, 

mnohdy zneužíván v různých názorových, politických, mocensky-zájmových atd. vyhraněných 

střetech, aniž by bylo (někdy zcela záměrně) jasně definováno, co to dezinformace je. Pojem 

dezinformace dostává tak silný politický podtext různých zájmových mocenských skupin, 

aniž by pojem dezinformace byl korektně, exaktně vědecky definován a takto k němu bylo 

i přistupováno z hlediska vědy, práva.  

Pojem dezinformace je velkou částí obyvatelstva proto vnímán jako informace, 

kterou se obyvatelstvo, volící vládu a podporující stát, nemá ve skutečnost dozvědět, protože by byla 

ohrožena integrita vládnoucích struktur, jejich postavení a moci, které nemusí být z určitého pohledu 

ve stávající momentální konfiguraci a čase v souladu s vlasteneckými, obecnými zájmy státu 

a jeho bezpečností na pozadí probíhajících velmi hlubokých ekonomických, společenských 

a civilizačních přeměn. Mocenské elity často pojmem dezinformací uměle označují jen jiný názorový 

proud, který je v rozporu s jejich ideologií a propagandou. Získávají tím tak výhodu možnosti veřejné 

represe konkurence, politické opozice, svobodně smýšlejících jedinců, které jsou tak veřejně 

pranýřovány, skandalizovány, zastrašovány a mohou být i trestně stíhány. 

Z hlediska obecného vědeckého poznání se totiž dostáváme i hluboko do filosofie, protože informace 

a je negující dezinformace, jejich pravdivost či nepravdivost, jsou spojeny s obecným pojmem 

pravdy, velmi složitou filosofickou entitou (Karlova, Lee, 2012). Co to je pravda (Harjuniemi, 2021)? 

Existuje objektivní pravda z hlediska společenských věd a chování člověka? 

Nebo „objektivní“ pravda je jen určitý pohled na společenské procesy, aktivity činy z určitého 

zorného úhlu určitého subjektu? Proto pojem dezinformace a jeho výklad je třeba zohlednit z mnoha 

různých hledisek (Bratich, 2020), včetně těch, komu „pravda“ a „dezinformace“ slouží (Farkas, 

Schou, 2018).  

V české literatuře najdeme nejčastěji definici, kde dezinformace je lživá, klamná, falešná informace, 

která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání 

důvěryhodnosti a pravosti. Někdy je cílem jen zpochybnit původní informaci nebo její pravdivostní 

hodnotu předstíráním, že existuje jakási alternativní pravda. Je v antagonistickém postavení 

k pravdivé zprávě. Člověku, který šíří dezinformace se říká dezinformátor. 

V Evropě, zejména slovanskými národy používaný termín dezinformace (viz výše), anglosaské 

jazyky ale detailněji rozdělují na informace (Karlova, Lee, 2012), (Amorim, Miranda, 2021): 

• zavádějící (nepřesné, nejednoznačné) (misinformation, misinformace), 

• kompromitující (malinformation, malinformace), 

• klamavé (zfalšované) (desinformation, dezinformace).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravdivostn%C3%AD_hodnota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravdivostn%C3%AD_hodnota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antagonismus
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Obrázek 5 Základní pohled na dezinformace podle anglosaského modelu.  

 

Zdroj: Roman Rak 

V. Zavádějící (nepřesné, nejednoznačné) informace (misinformation, misinformace) 

Do této skupiny řadíme informace, u kterých došlo k neúmyslné, nezáměrné chybě, která změní 

i podstatným způsobem obsah informace tak, že dokáží zmýlit jejich uživatele a tím ovlivnit jeho 

myšlení, rozhodování či chování. Zpravidla se jedná o důsledek lidské nebo technické chyby. Chyby 

nebo pouhé nepřesnosti mohou vzniknout v textech, jazykových překladech, grafech, číselných 

hodnotách, mapách, v obrázcích (špatné popisky, číselné hodnoty atd.). Zavádějící informace nemusí 

vznikat nutně jen jako prosté chyby, ale i jako pouhý důsledek nepřesného, nejednoznačného, 

dvojsmyslného, nekorektního vyjadřování, které je typické pro mnoho osob. Obsah je pak možné 

vykládat volně různými (dokonce i protichůdnými) způsoby a některé pak vedou k nepochopení, 

špatným vysvětlením a následně chybným důsledkům.  

V zahraniční, západně orientované literatuře můžeme proto nalézt i zařazení uměleckých forem 

vyjadřování v podobě satiry, parodie, černého humoru jako typické zavádějící informace! 

Nevzdělaný člověk, nebo člověk, který nemá cit či pochopení pro tento způsob vyjadřování 

pak vnímá informace uvedené v satirické či parodijní formě jako skutečné a jeho rozhodování, 

chování či jednání pak může být někým dokonce vnímáno jako nebezpečné pro určité skupiny lidí, 

společnost apod. Takovéto přístupy pak mohou vést i k omezování satiry, parodií, v krajním případě 

až k cenzuře a následnému zakazování, což by se v demokratické společnosti nemělo stávat, 

protože se ve své podstatě jedná o omezování svobody projevu.  

Zajímavá je skutečnost, že i v normalizační době v Československu (70. léta minulého století) bylo 

možné pomocí satiry sdělovat velké množství názorů (informací) ne mainstreamového charakteru 

např. v uměleckých podobách; zatímco nyní, jsou identifikovány časté případy volání po plošném 

zákazu všech informací, a jejich forem vyjádření, které nejsou v souladu s mainstreamovým tokem. 

Velkým paradoxem je, že se to v podstatě děje v celosvětovém měřítku, a zejména u těch států, 

které se pyšní svým demokratickým zřízením, ale ve skutečnosti skrytě, nepozorovaně, postupně, 

plíživě a tvrdě potlačují svobodu slova a právo na informace, nebo dokonce nezávislé myšlení.  
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Obrázek 6 Vysílání České televize ČT24 

 

Zdroj fotografie: (Bohuš, 2022). 

Do zpravodajství o krutosti války na Ukrajině se místo původních snímků chybně dostala 

dokumentární fotografie pořízená v Mikulčicích, ČR bezprostředně po průchodu devastujícího 

tornáda v roce 2021 (viz Obrázek 6). Divák si pak klade otázku o profesionalitě pracovníků ČT 

a zároveň může získat pocit, že veřejně-právní televize jej vědomě klame, a zpravodajství z války 

na Ukrajině je plné účelových dezinformací, které někdo úmyslně předává do vysílání. Rozčarování 

občanů je pak o to více bolestivější, že tragédie na území Moravy je dosud živá, následky postižení 

občané ponesou ještě dlouho a vláda na tento problém již dávno zapomněla. Záměna obrazového 

materiálu z míst katastrof v různých zemí je v zahraničí masově-sdělovacích prostředcích poměrně 

vžitá praxe, která se používá i zcela vědomě v rámci informační války. Dokumentární obrazový 

materiál si agentury vzájemně sdílejí.  

Obrázek 7 Ukázka zavádějící informace.  

 

Zdroj: Archiv R. Rak. 

Ruská tisková konference byla vysílána kolem 15 hodin odpoledního času. Při analýze času 

na hodinkách ruského ministra obrany S. K. Šojgu a ministra zahraničí S.V. Lavrova, viz Obrázek 7, 

zjistíme skutečnost, že záznam konference byl již v 11.45 h moskevského času. Jedná se jen o běžnou 

praxi předem nahraného vysílání, nebo nějaký taktický záměr způsobit někomu škodu (získat čas 
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pro nějakou akci)? I takováto skutečnost může být impulsem pro zpravodajské hry, různé konspirační 

teorie, navádějící myšlenky, že ruská strana vždy podvádí apod.  

VI. Kompromitující informace (malinformation, malinformace) 

Kompromitující informace jsou zvláštním, velmi specifickým případem dezinformací chápaných 

v širším kontextu. Na rozdíl od zavádějících nebo klamavých informací jsou tyto informace vždy 

pravdivé. Jedná se tedy zpravidla o informace velmi osobního i neosobního, důvěrného charakteru, 

které by za normálních okolností (z důvodu etiky, morálky, existujících právních či interních 

dokumentů různého stupně a důvodu utajování atd) neměly být zveřejňovány nebo předkládány druhé 

straně. Zveřejňování nebo účelové, zatím neveřejné předávání kompromitujících informací (v podobě 

různých důkazních materiálů – dokumentů, videí, fotografií, nahrávek atd.) druhé straně je 

realizováno z důvodu vydírání, diskreditace, kompromitace, poškození image osoby, firmy, obecně 

jakéhokoliv objektu, včetně politické strany nebo i státu jako takového. Zveřejněním dochází 

pak k různým škodám, zejména na ztrátě image, důvěry apod., popřípadě vyvolání nenávisti, odporu, 

pohrdání, společenského/politického odsouzení atd. Může se jednat o kompromitující materiály 

osobního charakteru (zveřejnění intimních informací z osobního života – zdravotní stav, různé 

orientace, milenky, sex apod.) nebo materiály různých subjektů, které by se protivník, veřejnost, 

druhá strana nikdy neměly dozvědět (tajná zákulisní jednání, dohody, smlouvy, aktivity apod., 

které jsou v přímém rozporu s tím, co se druhé straně oficiálně tvrdí).  

V závislosti na cíli a taktice jeho dosažení je použití kompromitujících materiálů fázovité. Pokud jsou 

kompromitující materiály použity k vydírání, kompromitující informace se předkládají nejprve pouze 

zájmovému objektu a nejsou pak po dosažení svého cíle dále zveřejněny. Bohužel kompromitující 

informace ale slouží i k opakovanému vydírání a často po dosažení cíle jsou stejně nakonec v určitých 

případech zveřejněny. Pokud cílem kompromitujícího materiálu, informací je diskreditace, 

kompromitující materiály se zveřejňují rovnou, v tu „správnou, velmi citlivou kritickou 

dobu“ v rozsahu těch subjektů, před kterými má dojít k diskreditaci. Někdy to může být relativně 

malý uzavřený okruh subjektů, jindy to může být veřejnost jednoho státu nebo celosvětové 

společenství. Obsah kompromitujícího materiálu (informace), aby byl účinný, je vždy pravdivý 

na rozdíl např. od klamavé informace, která je účelově smyšlená. Kompromitující materiály 

se na zájmové, vytypované osoby (u kterých se předpokládá určitý vliv) obvykle sbírají mnoho let 

dopředu, naprosto systematicky, aniž by se přesně ještě vědělo, jakou pozici za nějakou dobu zájmový 

objekt bude zaujímat, kdy, kde a za jakých okolností, s jakým cílem bude kompromitující materiál 

využit. V jiných situacích se kompromitující materiál připraví rychle, „ad hoc“. 

Z hlediska dlouhodobé využitelnosti, působení není použití kompromitujících materiálů (informací) 

příliš systémovým řešením. Vydíraný zájmový objekt se přirozeně brání, nechce spolupracovat, jeho 

ochota poskytovat informace, služby apod. je silně omezena a snaží se vydírání co nejrychleji ukončit. 

Vydíraná osoba nikdy dobře nespolupracuje, poskytuje vždy jen minimální, přímo vynucené 

množství informací, služeb apod. Ze zpravodajského hlediska vydírání není efektivním nástrojem 

pro získání a následnou spolupráci s agentem. Používá se spíše k dosažení nějakého vyššího cíle, 

nebo skutečné kompromitace nepohodlné osoby, u níž není dále zájem o nějakou spolupráci. Vydírání 

nefunguje dobře na čestné, zásadové osoby. Používá se k vydírání již předem, někdy cíleně 

zkompromitovaných osob (zejména politiků, vedoucích představitelů různých institucí, managerů 

apod.) 

Cílem kompromitace nemusí být ale vždy jen člověk – cílovým objektem může být obecně jakýkoliv 

zájmový objekt – občanské nebo politické hnutí, politická strana, instituce, vojenská jednotka, 

zpravodajská služba, ideologie, stát atd. U všech těchto objektů může být zájem o jejich kompromitaci 

z nejrůznějších důvodů.  
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VII. Klamavé (zfalšované) informace (desinformation, dezinformace) 

Klamavé dezinformace jsou informace, které jsou záměrně, účelově, vědomě vytvořené 

nebo upravené s cílem, aby ovlivnily určitým, předem promyšleným způsobme jejich příjemce, 

který se pak podle nich chová, rozhoduje a následně vykonává určité činnosti, které jsou výhodné 

pro tvůrce dezinformací. Klamavé informace ve větší nebo menší míře vždy zastírají reálný pohled 

na konkrétní objekt, situaci či stav. 

Svým způsobem jsou dezinformace vytvořené tak, aby sloužily ve prospěch jejich zadavatele, tvůrce. 

Obvykle pak poškozují stranu, která je úmyslně vybraná, zvolená zadavatelem, tvůrcem 

dezinformací. Osoba, která dezinformace přijímá, je oklamána, špatně, nepřesně informována, 

podvedena, zneužita a tato skutečnost jí není známa. Dezinformace jsou vytvářeny tak, aby nebyly 

lehce odhalitelné a co nejvíce ovlivnily cílové příjemce na co nejdelší dobu a zároveň cílová skupina 

je vnímala jako informace skutečné, ověřené, věřila těmto dezinformacím a dále je šířila. 

Dezinformace působí často postupně, pomalu, skrytě na zažité modely chování člověka, na jeho city, 

emoce, přesvědčení, víru atd. Cílem je myšlenkově ovládnout cílovou skupiny a dále je manipulovat, 

ovlivňovat.  

Tabulka 4 Základní vlastnosti obecných, zavádějících, klamavých a kompromitujících informací. A/N – Ano/Ne.  

 Informace 
obecná 

(information) 

Informace 
zavádějící 

(misinformation) 

Klamavá, 
dezinformace 

(desinformation) 

Kompromitující 
informace 

(malinformation) 

Pravdivost A/N A/N A/N A 

Kompletnost A/N A/N A/N A/N 

Aktuálnost A/N A/N A/N A/N 

Informativnost A A A A 

Klamavost A/N A/N A N 

Zdroj: upraveno dle (Karlova, Fisher, 2013). 

Ve slovanských jazycích je pojem dezinformace zpravidla definován jako úmyslně připravená, 

informace, lživého, smyšleného charakteru (tedy je vždy nepravdivého charakteru), jejímž cílem 

je způsobit protistraně škodu. V anglosaských jazycích jsou informace, které mohou protistraně 

způsobit škodu, definovány obecněji: mohou být pravdivé i nepravdivé, úmyslné i neúmyslné, 

ve finále mohou přinést škodu nebo újmu. Anglosaská terminologie dělí pak tento druh informací 

na misinformation (informace zavádějící), desinformation (informace klamavé) a mailnformation 

(informace kompromitující). Jejich charakteristiky, podle kterých se dělí, nalezneme v Tabulka 4. 

V tomto materiálu budeme pojem dezinformace dále vnímat v širším anglosaském pojetí. 

VIII. Dezinformace jako nedílná součást agresivní propagandy,  

manipulace, informační a psychologické války 

Kdo a pro koho vytváří dezinformace? Z podstaty definice dezinformace v tom nejobecnějším pojetí 

dezinformace vždy někomu pomáhá a zároveň vždy někomu škodí. Tuto skutečnost si ale zpravidla 

uvědomíme až tehdy, kdy dokážeme rozlišovat dezinformace od běžných, pravdivých informací, 

od skutečné reality, kterou nazýváme „pravda“ (Harjuniemi, 2021). U úmyslně vytvářených 

dezinformací (a těch je většina) existuje vždy určitý cíl, účel dezinformací, proč, s jakým 

cílem  a jak škodit, respektive jak výhodně pro jednu stranu působit, získávat pro ni výhody na úkor 

strany druhé, soupeřící, konkurenční, nepřátelské, ne přátelské, určené k poškození, porážce, 

omezení, eliminace, ovládnutí, podrobení, v krajním případě k zániku.  

S dezinformacemi setkáme v osobním životě, v profesionální (např. firemní, obchodní, vztahové) 

sféře, ve vojenství, zpravodajství i v domácí i zahraniční politice. Tvorba a šíření dezinformací 

se stala běžnou metodou, jednou z forem působení na různé cílové skupiny – na jedince, kolektivy, 
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organizace, firmy, instituce, politické subjekty, veřejnost, státní uskupení (státy, jejich aliance apod.)., 

při kterých se cíleně ovlivňují názory, postoje, rozhodnutí či výsledná jednání a jejich skutky. 

IX. Propaganda 

Historicky se setkáváme nejprve s pojmem propaganda1, jejímž cílem je rozšiřování názorů 

a podpůrných informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání mas (davů) 

ovládaných mocenskou skupinou (skupinami), která dané mase (v podstatě „národu“) vládne pomocí 

své (vyhraněné) ideologie. Z tohoto pohledu je propaganda původně jako taková neutrální, jedná 

se o šíření obecných, byť ideologických myšlenek.  

Pojem „propaganda“ je též ale spojován s latinským výrazem „Sacra Congregatio de Propaganda 

Fide“, což byla kontrolní komise ustanovená Vatikánem dne 22.6.1622 za účelem řízení, koordinace 

a kontroly šíření evangelického učení a misionářské spolupráce na celém světě (Guilday, 1921). 

Toto šíření bylo ale mnohdy vykonávání násilným způsobem, takže pojem propaganda získal 

negativní, hanlivý význam.   

Pro pojem propaganda je charakteristické systematické šíření informací, mezi které se mohou dnes 

často vkládat neobjektivní nebo zavádějící informace, tedy dezinformace, jejichž cílem prosazování 

nebo podpory určitých ideově-politických názorů. V současném mezinárodním kontextu je 

propaganda spojována s politickým nebo názorovým přesvědčováním, často i s psychologickou 

válkou. Propaganda má mnoho forem či používaných metod (Humprecht, 2019) a jednou z nich je 

využívání dezinformací, které v širším mezinárodním kontextu mají charakter aktivní, promyšlené, 

velmi intenzivní a agresivní, plošné, nepřetržité a účinné informační (psychologické) války, která je 

celosvětově cílená na nepřítele, stejně jako na domácí i zahraniční spojence i vlastní národ. 

Obrázek 8 Mechanismus ovlivňování cílových objektů pomocí dezinformací.  

 

Zdroj: Roman Rak 

  

 
1 lat. propagare = rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat. Pojem „propaganda“ je též spojován s latinským výrazem „Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide“, což byla kontrolní komise ustanovená Vatikánem dne 22.6.1622 za účelem řízení, 

koordinace a kontroly šíření evangelického učení a misionářské spolupráce na celém světě. Toto šíření bylo ale mnohdy 

vykonávání násilným způsobem, takže pojem propaganda získal negativní význam.  
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Propagandu můžeme vnímat i jako cílené šíření jednostranných názorů a informací za účelem 

změny postoje nebo názoru skupiny, širší veřejnosti či mas. Propaganda bývá úzce vázána k určitému 

dynamickému období, kdy politici či zájmové skupiny potřebují bezprostředně, velmi intenzivně 

„tlačit“ své zájmy (Gregorová, 2022). Propagandu lze chápat jako „záměrný pokus přimět lidi myslet 

a chovat se požadovaným způsobem“ (Taylor, 2003). 

Definic pojmu propagandy je celá řada. Jednou z nejznámějších definic říká: Propaganda je 

úmyslný, systematický pokus o formování vnímání, manipulování poznaní a přímého chování 

k dosažení odezvy, která podporuje propagandistův záměr (Jowett, O´Donnel, 2018).  

Britský expert na strategickou komunikaci Steve Tatham ve svém textu o strategické komunikaci 

uvádí podrobnější definici: „Propaganda je záměrná, systematická snaha o formátování vnímání, 

manipulování poznání a usměrňování chování s cílem dosáhnout odezvy, která podporuje záměr 

propagandisty“ (Tatham, 2008, s.6), (Řehka, 2018, s.64). 

Země NATO propagandu definují takto: „Propaganda jsou informace, zejména zkreslené 

nebo zavádějící povahy, používané k podpoře politické věci nebo stanoviska“ (Řehka, 2018, s.64), 

(NATO, 2015, s.2-P-9). Referenční příručka pro informační operace, kterou v roce 2010 jako společnou 

publikaci vydala obě strategická velitelství NATO, propagandu popisuje jako: „Informace, myšlenky, 

doktríny nebo zvláštní apely šířené s cílem ovlivnit názory, emoce, postoje nebo chování jakékoliv 

určené skupiny za účelem přímé nebo nepřímé podpory sponzorem“ (Řehka, 2018, s.64). Sponzorem 

se rozumí subjekt stojící za propagandou a z ní profitující. 

Propaganda se může členit na: 

• Propaganda bílá – cíl propagandy je jasně stanoven. Financování propagandy tohoto druhu 

je stejně jako použité informační zdroje transparentní, dohledatelné. Používají se běžné 

propagandistické metody, typické např. pro public relation. Bílá propaganda přiznává 

své skutečné zdroje. 

• Propaganda černá – používá zavádějící, kompromitující nebo klamné informace. Vytváří 

dojem, že pochází ze známého zdroje, ale ve skutečnosti je zdroj zcela jiný. Pro příjemce není 

jasné, k jakému skutečnému cíli se černá propaganda používá. Skuteční tvůrci dezinformací, 

stejně jako zdroje financování jsou pro příjemce informací skryté, utajované. Černá 

propaganda staví především na dezinformacích, polopravdě, skandalizaci, fámách atd. Černá 

propaganda pracuje s velmi věrohodně znějícími dezinformacemi a lží. Využívá se často 

pro klamné operace prováděné vládou, armádou nebo jinou organizací, kdy je zdroj 

prezentován jako přátelský, ale ve skutečnosti informace pochází od nepřátel. Zdrojem černé 

propagandy je ve skutečnosti jiný zdroj než ten, který se uvádí (Řehka, 2018, s.6). 

• Propagandu šedá – je na pomezí bílé a černé propagandy. Cíleně a záměrně šíří nepřesné 

a mylné informace za účelem zmást nepřítele a způsobit mu ztráty. Na rozdíl od černé 

propagandy není známo, z jakého zdroje pochází. Nástrojem může být například dosazování 

pozitivních příběhů o státech nebo soukromých společnostech, o kterých informují média 

jako o nezávislém sdělení (Beneš, 2014). Je podstatně záludnější než propaganda bílá. Není 

zde také zcela jistá přesnost a pravdivost obsahu sdělení. Šedá propaganda neuvádí žádný 

zdroj.  
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Obrázek 9 Schematický rozdíl mezi bílou, šedou a černou propagandou.  

 

Zdroj: Roman Rak 

Cílem propagandy není ani tak informovat, jako emočně zasáhnout cílový objekt a tím změnit náladu 

ve společnosti, ovlivnit mentalitu, chování i rozhodování příjemců propagandy – např. při volbách, 

podpory při rozhodování politiků, vojenských činitelů, odůvodnit a podpořit jejich rozhodnutí, skutky 

apod.  

Propaganda má mnoho významových synonym, které se používají v různých sférách. Ve vojenství 

se setkáváme s termíny strategická komunikace, informační operace, mediální operace, veřejné 

záležitosti, psychologické operace, veřejná diplomacie. Propaganda je také nejširší pojem 

pro informační působení. Při vedení války hrála vždy velký význam a byla její nedílnou součástí. 

V dnešní době je tento termín ve společnosti vnímán silně negativně, a většina současných 

vojenských doktrín se mu vyhýbá (Řehka, 2018, s.63), respektive jej používá velmi selektivně 

se zjevným cílem psychologického působeni na obyvatelstvo: pokud hovoříme o šíření informací 

nepřítelem (Rusko, Čína, Irán, Irák atd.), země NATO používají v komunikaci se svým 

obyvatelstvem „hanlivého“ termínu propaganda. Nepřítel šíří propagandu. A naopak – pokud země 

NATO šíří vlastní informace, hovoří se o „strategické komunikaci“. Nejedná se jen o slovní hru 

synonym, ale o promyšlené psychologické působení, jehož cílem je získat sympatie nebo antipatie, 

resp. vyvolat silnou nenávist, fóbii k nepříteli, kterou je nutné hluboko vsunout do lidského mozku. 

Propaganda je chápána jako nepřátelské působení, a připisuje se protivníkovi. Subjekt, bránící 

se propagandě, používá kontrapropagandu, aby se zdůraznila myšlenka obrany proti nepříteli. 

Pokud bychom měli použít neutrální termín, používá se výraz informační působení.  

Propaganda ke své práci využívá mnoho různých metod. Jednou z nich jsou dezinformace, 

které v době informační revoluce jsou jedním z hlavních pracovních nástrojů propagandy. 

Propaganda s dezinformacemi (a naopak) se vzájemně doplňují.  

Propaganda se snaží o manipulaci společenského vědomí tím, že pracuje na vytváření a uchovávání 

určitých mýtů. Mýtus by se dal definovat jako vyprávění, příběh či příhoda, která může, ale nemusí 

být pravdivý a o jehož pravdivosti recipient může a nemusí pochybovat. Tento mýtus ilustruje klíčové 

hodnoty, které chce propaganda vštípit cílové skupině a vnucuje publiku kompletní rejstřík 

intuitivních znalostí připouštějících pouze jedinou interpretaci. Aby vyvolaly u cílového publika 

potřebný efekt, jsou mýty neustále opakovány. Nejde ale jen o mýty, úspěšná propaganda obklopuje 

člověka idejemi a pocity, které útočí na jeho vědomí i nevědomí a zasahuje jeho soukromý i veřejný 

život (Beneš, 2014). Propaganda má manipulativní charakter, protože prosazuje jednostrannou 

ideologii, názory. 

X. Manipulace 

Pojmem manipulace označujeme působení na myšlení a chování druhé osoby nebo více osob. 

Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi 

ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. 
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Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, 

které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy a které by tudíž 

danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s dlouhou časovou prodlevou. 

Chování manipulátora má řadu charakteristických vlastností, které jsou blízké dezinformačním 

metodám používaným v černé propagandě. Manipulátor je nejčastěji charakterizován takto: 

• je nepřímo agresivní, nebere v potaz potřeby, přání a zájmy druhých lidí, hájí si své; 

• je zákeřný, bezcharakterní, dělá intriky, podrazy, aby dosáhl svého; 

• nabádá oběť proti ostatním; 

• při kladení odporu se snaží v druhé osobě (oběti) vyvolat pocit viny; 

• při komunikaci nejedná s druhou osobou jako rovný s rovným. 

XI. Oblasti uplatnění dezinformací  

Dezinformace jsou v průběhu historie používány velmi často. Na jejich podstatě, cílech se v podstatě 

po staletí nic nemění, jen se zásadním způsobem rozvíjí technologie šíření dezinformací z pohledu 

jejich rychlosti šíření a množství zasažených zájmových objektů, mas, veřejnosti. Dezinformace jsou 

stále sofistikovanější a v případě rozsáhlých střetů na úrovni států je velmi těžké vyvracet jejich 

skutečnou podstatu, protože vždy jedna ze zúčastněných stran zamezí straně druhé nebo další 

nezávislé možnost konfrontace informací, informačních zdrojů; vést objektivní vyšetřování, získat 

přístup k „fyzickým“ důkazům.  

Dezinformace se stávají součástí hybridní války. Jsou nástrojem politických a následně vojenských 

akcí a jejich velkou, další výhodou jsou jejich relativně nízké náklady ve srovnání se současnými 

vojenskými technologiemi, zbraňovými systémy. Neznamená to, ale že tyto náklady jsou nízké! 

Během rusko-ukrajinského konfliktu se odhaduje, že do informační války se denně investuje několik 

miliónů amerických dolarů denně. 

Dezinformace, propaganda se používají v mocenských střetech lokální, celonárodní i globální 

úrovně: 

• při volbách politiků, dosazování klíčových osob (tzv. decisition makerů) do různých orgánů; 

• při volbách prezidentů a podobných klíčových osob; 

• při referendech; 

• při obsazování pracovních pozic různé úrovně v různých institucích nejrůznějšího zaměření; 

charakteru či poslání; 

• v konkurenčním ekonomickém boji; 

• při plánování, přípravě a vedení vojenských a bojových operací; 

• ve zpravodajských operacích, zpravodajských hrách apod. 

XII. Dezinformační praxe 

Dezinformace při řešení zásadních názorových rozporů, vyplývajících z protichůdných (národních) 

zájmů, ideologií, konfliktech jsou cíleně, dlouhodobě, promyšleně vytvářeny především státními, 

specializovanými institucemi, zpravodajskými službami, vojenskými specializovanými útvary 

pro informační a psychologickou válku. 

Základním cílem je oslabit protivníka (jeho vojenské struktury), postavit obyvatelstvo protivníka 

proti vedení jeho země, získat podporu u svého obyvatelstva a všech svých spojenců; případně 

vysvětlit, zdůvodnit nebo omluvit své ne vždy korektní chování, které je zcela v rozporu 

s demokratickými principy, základními lidskými právy a svobodami, zásadami vedení války apod. 

Subjekt propagandy, tvůrce a šiřitel dezinformací při plnění svých cílů vytváří takové dezinformace, 

které neustále podporují jeho ideologii i skutky, napomáhají k dosažení strategických i taktických 
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cílů. Pomocí dezinformací se často skrývá reálná skutečnost, objektivní pravda o celkové situaci. 

Ve své podstatě dochází k manipulaci s vědomím a následně chováním nejen nepřátelského objektu, 

ale taktéž i k manipulaci veřejného mínění vlastního obyvatelstva, ozbrojených složek i dalších 

podobných subjektů spřátelených zemí, sdružených v rozmanité mezinárodní organizace, aliance 

různých odborných, politických a dalších zájmů. 

Součástí dezinformací, informační a psychologické války je i zabránění šíření objektivních informací, 

jiných názorových proudů a ideologií, než jsou součástí vlastní propagandy. V rámci 

propagandistického boje jsou bohužel objektivní informace, reálné názory, objektivní fakta druhé 

strany uměle označovány za dezinformace a jejich autoři či šiřitelé jsou účelově označováni 

za dezinformátory, konspirátory apod. a ti jsou mnohdy důsledně perzekuováni, v krajním případě 

až po odnětí svobody na základě uměle vykonstruovaných procesů, na účelově přijatém právním 

základě, jež je v rozporu se Základní listinou lidských práv a svoboda s principy demokracie. 

V případě konfliktů mezi různými zeměmi, civilizacemi je pak relativně technicky, organizačně, 

politicky, ideově, politicky či právně možné zamezovat přístup k jiným než vlastním 

propagandistickým zdrojům. Pravda je vždy první obětí každého otevřeného a rozsáhlého konfliktu. 

Ve válečném stavu si každý stát najde způsob, jak toho docílit. 

Dochází k potlačování základních lidských práv především vlastního obyvatelstva, které je 

manipulováno tak, aby bezmyšlenkovitě a oddaně, bez jakýchkoliv protestů podporovalo vedení 

své země. 

Ve standardních válečných konfliktech válčící země drasticky potlačovaly poslouchání nepřátelských 

rozhlasových stanic či šíření samizdatových letáků nebo novin. Ve válečném stavu trest smrti 

za porušování tohoto příkazu nebyl ničím neobvyklým. Trestu podléhaly celé rodiny. 

Moderní války se vedou nyní hybridním, tj. kombinovaným způsobem. Dokonce často není vyhlášen 

ani oficiální válečný stav, takže konflikt se fyzicky odehrává mimo vlastní území. Kromě klasických 

vojenských nástrojů se používají i metody ekonomických, surovinových, potravinových a finančních 

blokád, prostředky informační a psychologické války. 

Masově sdělovací prostředky (televize, rozhlas, internet) mají oproti minulosti, předchozím válečným 

konfliktům mnohem větší možnosti, a tedy i moc. Války jsou vedeny v přímém přenosu. 

Jsou ekonomicky velmi vyčerpávající i pro země, které nejsou oficiálně ve válce a mohou mít velmi 

silné sociálně-ekonomické, společenské negativní dopady na vlastní obyvatelstvo, které ve finále 

způsobí nestabilitu země. Proto je z pohledu vládnoucích elit nutné silné propagandistické působení 

na vlastní armádu i obyvatelstvo, aby se získala jejich podpora a pochopení. Propaganda je silná, 

agresivní, potlačující běžné právní normy mírového stavu. Dochází k zásadnímu potlačování všech 

nemainstreamových informačních zdrojů jak ve vlastní zemi, tak i nemainstreamových i oficiálních 

zdrojů protivníka z obav, aby se nešířili objektivní, pravdivé informace. Ty jsou označovány jako 

dezinformace. 

Otázkou je, do jaké míry potlačování objektivních informací je ve finále účelné. Záleží pouze 

na kritickém myšlení, životních zkušenostech cílového objektu, při propagandě obyvatelstva. 

Pokud u většiny obyvatelstva nejsou v důsledku propagandy „vymyté mozky“; obyvatelstvo, 

zejména v důsledku ekonomických a sociálně-společenských dopadů, které nastoupí dříve či později, 

prohlédnou a pochopí, že jimi vládnoucí elity silně manipulují a zavádějí je do nepříznivé situace. 

To se projeví i v kompromitaci vlastního vedení, vládnoucích elit, následně ve změně politiky, 

orientace státu apod. Informace, objektivní pravda jsou jak voda a vždy se ve finále dostanou tam, 

kde je jejich potřeba.  
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XIII. Závěr 

Informační válka je dnes nedílnou součástí rozsáhlých světonázorových střetů, vojenských konfliktů 

v globalizovaném světě. Probíhá nyní i na pozadí otevřeného vojenského konfliktu mezi Ruskem, 

Ukrajinou a společenstvím západních demokratických zemí a ve své podstatě se jedná o snahu zcela 

nového přerozdělení světa. Jinými slovy – v určitém slova smyslu dochází k civilizačnímu střetu 

mezi Euro-atlantskou civilizací a východoevropskou a asijskou civilizací, které budou mít nyní zatím 

těžko ocenitelný dopad na všechny země světa; v mnohém připomínající války proti novodobému 

kolonialismu a za národní osvobození jako důsledek Jaltské konference po II. světové válce. 

Součástí tohoto procesu je rozsáhlá propagandistická a informační, psychologická válka, 

která se v terminologii NATO nazývá strategická komunikace. Různé formy informačního 

a psychologického působení na široké vrstvy obyvatelstva jsou předem dobře připravené 

a realizované, mnohdy působí podprahově, jindy zcela nesmírně otevřeně, agresivně. První obětí 

každé války je pravda. Státní masově sdělovací prostředky z globálního hlediska vlastněné 

jen několika světovými magnáty, tzv. mainstream, přinášejí informace, které ale nemusejí vždy 

odpovídat realitě, skutečné pravdě. Nezávislé informační zdroje jsou mnohdy skandalizovány, 

cenzurovány nebo zakazovány, vypínány z internetového prostředí; lidé s vlastním myšlením začínají 

být zastrašováni či perzekuováni.  V této situaci je poměrně těžké se objektivně orientovat ve velmi 

složité situaci, a ne každý má schopnost konstruktivního myšlení.  

Vedou se rozmanité diskuze, jak čelit dezinformacím. Způsobů je mnoho. Masově sdělovací 

prostředky mainstreamu, ale i nezávislé zdroje, šíří nepředstavitelné množství (dez)informací. 

Pokud se budeme ale zaměřovat jen na to, abychom maximálně důkladně dokázali, co je pravda 

a co je lež (dezinformace), strávíme na tom velké množství času a energie, a svoji válku o pravdu 

při takto důkladně prováděné analýze nakonec prohrajeme, protože přijdeme o strategickou 

iniciativu. 

Skutečný agresor nepracuje s etikou, morálkou, vyššími principy mravními. Jemu se jedná 

jen o jediné – zvítězit, a v kontextu dnešní doby to znamená ovládnout myšlení, poznávání lidí, jejich 

chování a postoje. Agresorovi je dnes jedno, zda šíří pravdu nebo lež, protože ví, že v době digitálních 

technologií stále více platí pravidlo: „Tisícikrát opakovaná lež se stává pravdou“. A v okamžiku, 

kdy sice poznáme, co je pravda, budeme již ovládnuti. 

Jediným způsobem, jak efektivně čelit dezinformacím, je konstruktivní myšlení. Nemusíme každou 

informaci hned škatulkovat co je pravda, a co je lež, a lež se snažit protivníkovi obratem vyvracet - 

stačí si uvědomit, přijít na odpovědi na ty správné otázky: Komu je (dez)informace prospěšná? 

Kdo ji šíří, proč, a za jakým účelem, na jaké cílové skupiny auditoria? Pokud si budeme pravidelně 

klást tyto otázky v širokém kontextu, časem zjistíme, že řada dezinformací se sama nakonec ukáže 

při zpětném ohlédnutí jako ta skutečná lež a potvrdíme si takto postupně náš názor. 

Nejlepším způsobem pro boj s dezinformacemi je ale šíření skutečné, prosté pravdy. A té se mnozí 

bojí, proto je taková snaha zamezit nezávislým informačním zdrojům šíření informací, nebo přístup 

k nim, zabránit nezávislému myšlení, myšlenkám! 
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OIL LEAK ALERT! 

Jakub Szabó1, Tomáš Ševček2, Tomáš Oleš3 

Abstract 

This paper studies the direct and indirect effects of the decrease in the production of the refinery 

industry. More concretely, we study how the reduction in the production of the refinery industry 

in each V4 country individually ‘leaks’ to other sectors as well as countries. For this purpose, a multi-

regional input-output model is employed. We come to a conclusion that geographic proximity matters 

and the effects are concentrated mostly in the neighbouring countries of the country where the shock 

originates. Our results indicate that V4 economies that are the most vulnerable to the domestic 

refinery shock are Poland and Slovakia. An inter-sectoral analysis suggests that the effects 

of the refinery shock have the most substantial impact in the mining and quarrying, transportation 

and administrative and creative services sectors. 

Keywords 

Refinery Industry, Oil Shocks, Production Multipliers, Input-Output Analysis 

I. Introduction 

Global economic growth is highly dependent on the consumption of fossil energy sources, 

such as coal (lignite), natural gas and in particular oil (e. g. Batrancea et al., 2019; Živkov et al., 

2020). There are authors claiming that it is close to impossible to pinpoint a commodity having 

a greater influence on the world economy than oil (e. g. Chen et al., 2018). Now, the oil shocks seem 

to have returned after almost fifty years. Just like back in the 1970s, they trigger some interesting 

economic phenomena, however, this time, Europe is more affected by them than the US. Recently 

introduced oil sanction packages by the EU in the context of the Russian aggression in Ukraine are 

heavily debated in Central Europe because of serious concerns about their impact on key 

macroeconomic variables, though certain post-communist EU countries have already negotiated 

some exemptions from the sanction packages and compensatory financial funding 

from the Commission to mitigate the strong structural dependence on the imports of crude urals oil.  

The structural dependence of Central European countries on oil imports, Visegrad group countries 

in particular, is generally well understood, especially when it comes to imports from the Russian 

Federation (Akhvlediani and Sledziewska, 2017; Živkov et al., 2020). The interconnectedness stems 

from the fact that production chains in these countries are adapted to urals oil and the substitution 

to other types of oil is possible, however, connected with the decrease in production. Current debates 

are therefore strongly concerned about the direct effects of the production decrease in the refinery 

industry. As is shown in Lábaj and Majzlíková (2022), the direct effects of a decline in the production 

of an industry underestimate the overall effects. Therefore, it is important to study the indirect effect 

of production shocks as well.  

Intersectoral interconnectedness among European countries and the direct, as well as indirect effects, 

have been studied by many scholars. Oja (2015) studies the effect of sanctions on the milk sector’s 

exports on the domestic economy using the multi-regional input-output model. Günther et al. (2019) 

assess the sectoral interconnectedness between selected EU countries (Austria, Finland, France, 

Germany and the Netherlands) in the context of the post-2008 crisis focusing on the research & 

development sector employing a static open input-output model. Hinz and Monastyrenko (2022) 
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study the effect of a trade embargo on the domestic price level and welfare using a CGE model as well 

as the difference in differences method. Wang and Yang (2020), for instance, employ a multi-region 

input-output model and structural decomposition analysis to analyse the trends of oil footprints 

in German trade. The authors find out that paradoxically Germany as a net goods exporter 

is at the same time a net importer of embodied oil.  

The primary objective of this paper is to investigate a potential decrease in production in the refinery 

industry in the V4 countries. In order to achieve this objective, we simulate a 30-percent decrease 

in production in the refinery industry, employing a multi-regional input-output model. This paper is 

structured as follows. Following the introductory remarks in the opening section of this paper, 

we proceed to the methodology in section II. Subsequently, the results are presented in section III. 

The results indicate that although the overall impact of the 30-percent decrease in production 

of Industry C13 is almost negligible, there seem to be differences in terms of the relative impact 

on different countries, where the Eastern periphery of the EU seems to be affected the most. 

This phenomenon can be observed within the sectors as well. The results imply the biggest impact 

on any sector in the case of the Polish economy, namely on the mining and quarrying sector, 

what might be partly ascribed to the more coal-intensive structure of the Polish economy. Other more 

substantially affected sectors include transport and administrative and creative services. A drop 

in the production of Industry C19 can lead to a decrease in the demand for the products and services 

of Transport and Administrative services. The last section summarizes the main findings stemming 

from our analysis and concludes the paper.   

II. Methodology 

Simulations of various, especially mid to long term effects of (not only production) shocks are 

conducted by means of CGE models (see, for instance, Farzanegan et al. (2016)). However, 

such models are quite time-consuming to build, and they require a profound knowledge of the studied 

economy. One alternative to this approach is the use of the input-output model (which is a building 

block of CGE models). Input-output tables contain a thorough description of the use of inputs 

for production in a given industry to produce intermediate goods and services and final demand goods 

in the domestic economy. Multi-regional input-output tables describe the complex linkages 

between industries both within and across economies.  

In this paper we make an extensive use of the FIGARO tables provided by Eurostat. They cover 

46 countries and 64 industries for the period of 2010 – 2017. From 2018 to 2019, they provide data 

for 17 countries and 30 industries. We utilize tables for the year 2017 in our simulations as they 

combine two of the most appealing features – recent data with a detailed structural linkages across 

industries.   

A detailed treatment of the input-output analysis can be found in Miller & Blair (2009). Here we 

provide a brief overview only. At the very beginning of our analysis, it is important to partition 

the Input-output table into various vectors and matrices, namely the matrix of interindustry inputs 𝒁, 

the production vector 𝒙 and the matrix of final demand 𝒀. The matrix of final demand consists 

of  olumn vectors which contain final demand of various sectors of national accounts. In a simplified 

way, it contains information about the final consumption of households and the general government, 

gross investments of firms and the export. The basic idea of the Input-output model is to break 

the production of a given industry down to the interindustry consumption and the production of final 

products. Therefore, we obtain the following relation for the production of the ith industry:   

𝑥𝑖 =∑𝑧𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=1

+ ∑𝑦𝑖,𝑘

𝑚

𝑘=1

(1) 

where n is the number of industries and m is the number of final demand components. In a compact 

matrix notation, we can write:  
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𝒙 = 𝒁�̂� + 𝒀�̂� (2) 

where �̂� is a vector consisting of ones only (since the number of columns of Z and Y does not have 

to coincide, the vector �̂� from the previous equation may have a different size). From now on, 

we consider the vector of final demand in which all of the final demand components are summed 

in the following manner:  

𝒚 = 𝒀�̂� (3) 

It is beneficial to know how much interindustry consumption is needed from industry i in order 

to create one value unit of production in industry j. Thus we arrive at the concept of technical 

coefficients defined as:  

𝑎𝑖,𝑗 = 
𝑧𝑖,𝑗

𝑥𝑗
 (4) 

Putting all of the technical coefficients into one matrix, we can calculate the matrix of technical 

coefficients:  

𝑨 = 𝒁�̂�−1 (5) 

where �̂�−1 denotes the inverse diagonalized vector of production: 

�̂�−1 =

(

 
 

1

𝑥1
⋯ 0

⋮  ⋱ ⋮

0 ⋯
1

𝑥𝑛)

 
 
 (6) 

Solving for 𝑧𝑖,𝑗 in Equation (4) and plugging the result in Equation (1), we get:  

𝑥𝑖 =∑𝑎𝑖,𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑦𝑖  (7) 

In matrix notation it is equivalent to:  

𝒙 = 𝑨𝒙 + 𝒚 (8) 

A simple algebraic operation yields:  

𝒙 − 𝑨𝒙 = 𝒚 (9) 

This is equivalent to:  

(𝑰 − 𝑨)𝒙 = 𝒚 (10) 

Therefore, the final solution for production is:  

𝒙 = 𝑳𝒚 (11) 

where 𝑳 ∶=   (𝑰 − 𝑨)−𝟏 is the Leontief matrix, which is the core part of the analysis. As can be seen, 

an element 𝑙𝑖,𝑗 denotes the overall production in the industry represented by 𝑖 induced by the final 

demand in the industry represented by 𝑗. In terms of differences, this is summarized as follows: 

𝑙𝑖,𝑗 =
∆𝑥𝑖
∆𝑦𝑗

. (12) 

In our article, we focus on changes in the production of all industries induced by changes 

in the production of one particular industry, namely the industry in the section C division 19 of ISIC 

Rev. 4. - Manufacture of coke and refined petroleum products (henceforth Industry C19).  

For this purpose, we need to calculate the following matrix:  
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𝑳∗ = 𝑳(�̂�)
−1
. (13) 

Here, (�̂�) denotes a diagonal matrix the diagonal of which coincides with the diagonal of 𝑳. 

For an element 𝑙𝑖,𝑗
∗  we obtain: 

𝑙𝑖,𝑗
∗ = 

𝑙𝑖,𝑗

𝑙𝑗,𝑗
= 
∆𝑥𝑖
∆𝑥𝑗

 . (14)  

Therefore, we can calculate changes in the production of the economy given a vector of direct changes 

in the production in each industry denoted by �̅� as follows: 

𝒙∗ = 𝑳∗�̅� . (15) 

This approach has its pitfalls. Any results presented in this paper hold under the following 

assumptions. First of all, we assume that the structural relations in the economies do not change 

in time. Next, no substitution in production as well as in consumption as a result of the reduced 

production is allowed. Last but not least, an identical structure of firms which operate in the given 

industry is assumed, while each firm can have different structural linkages to the economy 

and responses to shocks.  

In our study, we reduce the production of Industry C19 by 30 % in each V4 country individually. 

This reduction is close to the projected real-world reduction in the production of the given industry, 

as stated by Hernádi in Mandiner (2022) due to a decrease in the oil supply from Russia. 

Subsequently, we simulate the impact of this reduction on all industries in all economies employing 

the methods explained above. The results are presented graphically in the next section.  

III. Results 

In this section, we present the main results of our analysis. The focus of our interpretation 

is on the relative size studied effects. As can be seen in Figure 1, the overall reduction 

in the production of all economies is rather minuscule. In the figure below, the total effect 

of a decrease in the production of Industry C19 in Slovakia has the hugest impact on the reduction 

in the domestic production in general, while Poland has the least significant impact. Relatively 

speaking, industrial linkages appear to be tighter between Czechia and Latvia and the UK, whereas 

Slovakia is more tightly connected to Bulgaria and Switzerland.  However, the greatest effects are 

concentrated in Central Europe, the Balkans and the Baltic countries. When it comes to Poland 

and Hungary, the effects seem very similar. Poland has a greater impact on the Baltic countries. 

Hungary on the other hand effects the Balkans more profoundly. 
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Figure 12 

 

 
Source: Own illustration. 

Although Figure 1 provides an overall picture as to how individual countries are affected by the said 

reduction, it does not give away any information about the distribution of shock among the individual 

sectors. Figures 2-5 depict the fall in the production of individual sectors in V4 countries. It ought 

to be noted that the scales in the figures are different – the biggest impact can be observed 

in the Poland and Slovakia. In all the countries we observe the greatest impact on the sector of Mining 

and Quarrying (B) excluding Czechia. It underlines the fact that the mining activities are positioned 

downstream to the sector of manufacturing. Thus, the simulated impact of a decrease in the production 

of coke and refined petroleum products should directly reduce the most important part of the direct 

intermediate demand for the products of this sector.  
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Figure 2 

 
Source: Own illustration 

The industrial linkages of Czechia’s Industry C19 appear to mostly affect the domestic sector 

of Manufacturing (C), Transport (H), Mining (B), Energies and water supply (D_E), Administrative 

and creative services (M_N). Is it noteworthy that Slovakia’s sectors are affected the most (excluding 

domestic Czech sectors). Except for the Manufacturing sector the strongest inter-country impact can 

be observed in the sector of Transport (H) and the sector of Wholesale and retail (G).  

Figure 3 

 
Source: Own illustration 

Industrial linkages of Slovakia’s Industry C19 tend to mostly affect the domestic sector 

of Manufacturing (C), Transport (H), Mining (B), Energies and water supply (D_E), Administrative 

and creative services (M_N) and Financial services (K). The most affected country bar Slovakia 
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seems to be Czechia, but with a much higher scale than the opposite relationship. Hungary is more 

affected than Poland, while in the previous figure this is not the general case.  

Figure 4 

 
Source: Own illustration 

The impact of Industry C19 to other Polish sectors is on the same with sectors as in the previous two 

samples, with two more sectors showing up, namely Other services (R_S) and Communication 

and other community services (J). In a vast majority of cases, the most affected economy except 

for Poland is either Czechia or Slovakia, which makes sense geographically. 

Figure 5 

 
Source: Own illustration 
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Industrial linkages of Hungary’s Industry C19 to other domestic sectors tend to be the same sectors 

as in the previous three samples. The most affected economy excluding Hungary is either Slovakia 

with a few exceptions in which Czechia’s sectors are the most affected. 

IV. Conclusion 

This article analyses the impact of a reduction in the production of Industry C19 in each V4 country 

on the production of other sectors as well as other countries. For this purpose, we employ the multi-

regional input-output model making use of the Figaro tables for the year 2017. The results indicate 

that although the overall impact of a 30-percent decrease in the production of Industry C19 is rather 

minuscule, there are some differences in the relative impact on different countries. Central Europe 

seems to be affected the most. It confirms the hypothesis that geographic closeness can render 

production linkages tighter.  

By and large, this phenomenon can be observed in the sectors as well. As can be seen in figures above, 

we have found the biggest impact on any sector in the case of the Polish economy, namely 

on the Mining and quarrying sector. This result might be partly ascribed to the energetic mix 

since the Polish economy is more coal intensive.  Other hugely affected sectors include Transport 

and Administrative and creative services. A drop in the production of Industry C19 can lead 

to a decrease in the demand for the products and services of Transport and Administrative services. 

This is due to the fact that Administrative services sector includes accounting and legal services.  

All of the results presented in this paper should be interpreted with the utmost care. Should 

the structure of the economy change as a result of the studied decrease, our conclusions might 

no longer hold. Moreover, no substitution effects are taken into consideration1. However, the weakest 

link of our analysis lies in the aggregation of sectors. Ideally, we would simulate a shock 

in the refinery production only, but at the lowest level of aggregation available to us this production 

is put together with the production of coke in Industry C19. Therefore, some of the results might be 

biased because the decrease pertains to both the refinery as well as the coke production.  

Some of the issues mentioned in the previous paragraph could be remedied by employing different 

methods and techniques. For instance, CGE models could be utilized to analyse the very same shock. 

Another possibility is the use of econometric techniques, such as VAR models. This is, however, 

beyond the scope of this paper, and is left as a prospect for further research.  

An important lesson to learn from this paper is that it is not only the direct effects which matter 

in the economy, but the indirect effects due to sectoral and interregional interconnectedness can have 

an even greater impact on key macroeconomic variables.  
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ONLINE TEACHING DURING THE COVID PANDEMIC  

AND THE RISKS ASSOCIATED WITH IT 

Jaroslav Šigut,1 Lucie Štubňová 

Abstrakt 

The main topic of the article is the issue of social aggression in the virtual world, defined 

by the environment of social and communication networks in the period of distance learning during 

the Covid-19 pandemic. In the period without face-to-face teaching, it is assumed that children spend 

more time in the virtual space. This also creates a greater need for social contacts, which could 

also cause a higher degree of endangerment of children. The practical part deals with a pilot survey 

among pupils of the 2nd grade of primary schools. The aim of the work is to find out whether 

the respondents (students of the 2nd grade of elementary schools) encountered cyberbullying more 

often in the period of distance education than in the period of regular face-to-face education 

before the onset of the pandemic and what was its impact. A quantitative method was chosen 

for the evaluation of the research investigation. Data collection was carried out in the form 

of structured questionnaire. The frequency of encounters with cyberbullying only increased by at least 

approx. 4 %. 

Keywords 

Internet, Distance Learning, Social Network, Children, Risks, Cyberbullying 

I. Úvod 

Koronavirová pandemie ovlivnila významně většinu činností v naší společnosti. Kromě dopadu 

do sociální, ekonomické i kulturně společenské sféry se významně projevila i ve formě vzdělávání 

dětí a mládeže. Vliv na vzdělávání byl vnímán učiteli, kteří se museli přizpůsobit, osvojit si potřebné 

dovednosti v ovládání samotných technických a programových systémů, ale i ve změně přístupů 

k samotné výuce. Rodiče dětí zase řešili organizační a technické zajištění své domácnosti tak, 

aby se jejich děti mohly změněné výuky aktivně zúčastnit. Při rozhovorech s rodiči se objevuje obava 

většiny z nich, že děti se naučily méně a bude to mít vliv do budoucna. Učitelé zase uvádějí, 

že dle jejich názoru množství času věnovaného výuce, díky řešení různých problémů spojení, kleslo. 

Doba nutná k přípravě samotné výuky však výrazně narostla. Projevilo se to i jejich vyšším zatížením  

a únavou. Děti si pak ve většině případů ztěžují na chybějící sociální kontakty, ne vždy fungující 

spojení a velké zatížení zadávanými úkoly. Na druhé straně si jak učitelé, tak i žáci uvědomují získání 

nových dovedností a vyšší samostatnosti při orientaci v probírané problematice. Učitelé se museli 

více zaměřit na aktivizační prostředky, které činí výuku zajímavější.  

Distanční výuka a rozvoj prostředků a dovedností, které je potřeba pro její zajištění, přináší mnoho 

pozitivního do samotného vzdělávacího procesu. Nový způsob výuky, na který bylo nutno 

se adaptovat, přinesl i spoustu problémů, které se sice postupně řešily, ale ukazuje se, že samotná 

výuka online je spíše východiskem a nutností v určité situaci. Zajímavou se však ukázala možnost 

kombinace přímé a distanční výuky.   

Nepříjemným symptomem práce dětí, a nejen těch, ve virtuálním prostoru je jejich ohrožení různými 

riziky. Jedním z nejběžnějších a velmi nebezpečných, bohužel někdy podceňovaných, je kyberšikana. 

Cílem příspěvku je srovnat období přímé a distanční výuky z hlediska četnosti výskytu kyberšikany 

a jejich dopadů na žáky škol.    
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Současné děti vyrůstají obklopeny počítači, notebooky, mobily, herními konzolemi, tablety a dalšími 

zařízeními. Dokonce můžeme uvést, že dnešní mladí se do světa digitálních technologií přímo 

narodili, a že už nemají ponětí o tom, jak by vypadal život bez mobilního telefonu, různých   dalších 

elektronických zařízení a internetu. To vše, včetně nejrozšířenějších aplikací jako Facebook, 

YouTube, Instagram, Google či Wikipedie, se jednoduše stalo běžnou součástí jejich života. 

II. Ohrožení ve virtuálním prostoru 

Česká republika si 13. února připomínala 30. výročí připojení k celosvětové síti internet. 

Co se na počátku roku 1992 zdálo být zálibou několika nadšenců bez dopadu na veřejnost, je dnes 

jedním z nejdůležitějších technologických milníků 20. století. 

V rozvoji komunikace a kontaktů se staly rozhodujícím prvkem sociální sítě.  Jejich rozvoj a zejména 

počty uživatelů rostou mimořádným tempem. Facebook má ve své podobě cca 18 let a už v roce 2019 

překročil 1 miliardu registrovaných účtů. Oblíbenost sociálních sítí je obrovská i mezi dětmi.  

Internet a zejména sociální sítě, jako fenomén současnosti, jsou pro mladé lidi zcela běžnou 

technologií, která nabízí mnoho různých možností. Nahrazují a rozšiřují způsoby komunikace, 

a to nejen formou textu, nebo mluveného slova, ale i sdílením fotografií, videí apod. Tyto služby jsou 

přístupné i lidem bez velkých znalostí. Můžeme vyhledávat informace, vzdělávat se, komunikovat, 

bavit se, nakupovat, ovládat bankovní účet, ale i pracovat z domova, investovat apod. Internet  

a sociální sítě jsou rovněž zdrojem sociálních kontaktů. Současná společnost si bez jeho fungování 

neumí představit svůj další život. Mladí lidé svět bez internetu neznají, protože si jej jinak 

ani nepamatují. Svět bez sociálních sítí a mobilních telefonů, kdy jsme neustále v kontaktu 

a přicházejí nám zprávy od dalších lidí, nám již připadá jako něco mimo realitu. Přínos 

komunikačních technologií pro osobní, ale i pracovní život je nesporný. Bohužel i ta nejpotřebnější 

technologie se dá zneužít a může znamenat i ohrožení různých skupin uživatelů. Společnosti 

pak nezbývá než se touto problematikou zabývat.  

Pokud budeme usuzovat ze zpráv v médiích, různými formami zneužití jsou ohroženi všichni 

připojení uživatelé. Některé formy útoků mohou ohrozit naše zařízení, jiná naše bankovní konta, další 

nás mohou uvést v omyl nebo nás obtěžovat, ale mnohé útočí na psychiku, projevují 

se vyhrožováním, vydíráním nebo o nás šíří pomluvy a nepravdy. Tyto skutečnosti mohou vyústit 

do některé z forem šikany.    

Sociální sítě jsou, jak již název říká určeny k sociálním kontaktům jednotlivce v rámci skupiny, 

tedy k udržování vztahů mezi dosavadními přáteli a seznamování se s novými. Typickým rysem 

je sdílení svých zážitků, fotografií, videí apod. Sociální sítě umožňují i snadné seznámení 

s neznámými lidmi a díky společným zájmům se nabízí i sdílení informací, ale i pocitů a názorů 

s novými „přáteli“. 

Ve virtuálním světě těchto sítí platí poněkud jiná pravidla chování. Lidé jsou velmi otevření  

i k neznámým osobám a ke sdílení obsahu svých profilů stačí i projevení zájmu, pochvala či sdělení 

účasti a souhlasu apod. Je zajímavou skutečností, že v reálném životě by zveřejňování těchto faktů 

lidem, které potkám na ulici, bylo prakticky vyloučeno. V kyberprostoru, aniž si to mnozí uvědomí, 

může být rovněž „jiné pojetí času“. Fotografie smazané z vlastních alb mohou v prostředí internetu 

kolovat téměř neomezeně, a pokud to budou fotky intimní, mohou skončit i na erotických stránkách, 

popř. sloužit k různým typům útoků, nebo vydírání.  

Jiné chování je možno vysvětlit pocitem, mnohdy falešné anonymity a nepostižitelnosti v tomto 

prostředí. Není problém zde založit účty pod jakýmikoliv jmény, i když při zjištění falešné totožnosti 

jsou tyto mazány. Nebezpečí je zde vysoké vzhledem k obrovskému počtu uživatelů, kteří se stále 

více dostávají do kontaktu s různými lidmi, s jejich názory, problémy, emocemi apod. 

Pokud se k tomu všemu přidá i věk a naivita dítěte, musíme vidět ohromné riziko (Máca, 2014). 
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Anonymní uživatelé si svou komunikaci v prostředí sociálních sítí mohou cíleně promyslet, pomocí 

získaných informací, fotografií a dalších materiálů pak svůj protějšek vydírat, nutit k zasílání dalších 

materiálů, urážet, nebo přinutit k osobní schůzce. 

Problémy, které vznikají u takto atakovaných jedinců, mohou končit i těžkým psychickým, 

nebo fyzickým poškozením či přímo smrtí člověka (Eckertová, Doležal, 2013).   

Kyberšikana patří k nejznámějším, ale také k nejvíce rozšířeným nebezpečím ve virtuálním prostředí. 

Dalšími jsou např.  kybergrooming, kyberstalking, sexting, nebezpečné výzvy (Challenge) a mnoho 

dalších. Tato nebezpečí vznikají v kontextu komunikace s dalšími uživateli. Rizikovým chováním je 

však i nezdravá záliba a nadužívání informačních technologií, které mohou přejít až do jedné z forem 

závislosti – netolismus. K závislostem na internetu a sociálních sítích se pojí i tzv. syndrom FOMO 

(z anglického „far of missing out“) neboli „strach z toho, že něco zmeškáme, propásneme“). Jedná se 

o behaviorální závislost. Projevuje se tím, že se neustále snažíme být online, musíme a chceme mít 

neustále přehled o tom, co se děje, kdo co dělá v prostředí sociálních sítí. K závislosti napomáhá  

i skutečnost, že internet můžeme mít v mobilu 24hodin denně. Pokud v kyberprostoru je někdo „lepší 

než my“, může si dovolit více věcí, své nápady a pocity sdílí prostřednictvím sociálních sítí. 

Tento fakt může u některých jedinců vyvolávat smutek, depresi a úzkost. 

Stejně jako pro všechny technické prostředky, tak i pro moderní komunikační technologie platí, 

že mohou být využívány ku prospěchu, ale také zneužívány. Příkladem zneužití moderních 

technologií může být právě kyberšikana. V případě kyberšikany se zdá být největším problémem to, 

že probíhá v online prostředí, které dospělí často moc dobře neovládají a neumí si tak mnohdy 

představit všechny možnosti, který kyberprostor nabízí a umožňuje. Kyberšikana je jev objevující se 

v mnoha zemích. Část z nich již přijala nové zákony vázající se k této problematice. V USA je 

kyberšikana dokonce od roku 2006 považována za federální zločin. (Vágnerová a kol. 2009, s. 91-

92)  

III. Šikana a kyberšikana 

Šikana je jedním z transparentních projevů nepřátelského chování, agresivity a často i násilí. 

Kyberšikanou pak rozumíme opakované, záměrné obtěžování, urážení, ponižování, vyhrožování, 

zesměšňování druhých prostřednictvím informačních technologií nebo mobilních telefonů, 

které probíhá většinou v delším časovém období. Bývá intenzívní, obětí je vnímána jako ubližující 

a její dopady bývají dlouhodobé. Často jde o pomstu, oběť se mnohdy nedokáže účinně bránit. 

Je potřeba ji odlišit od kybernetické agrese, která je rovněž nebezpečná, ale obvykle se jedná 

o jednorázový útok. Dopady na oběť nejsou tak velké a pokud je ukončena, rychle odezní. Může však 

agresorovi sloužit jako test hranic nebo přípravu dlouhodobějších forem nátlaku. Kyberšikana, 

bohužel, nekončí po osobním setkání, ani společným pobytem na sportovišti, ve škole, v parku, 

na společenské akci jako je tomu u klasické šikany, ale může probíhat v jakémkoli čase a prostředí.  

Můžeme si položit otázku; Jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou? Největším rozdíl spočívá 

asi v tom, že u šikany zná oběť svého útočníka. Ví, jak vypadá, kolik je mu let, jak je disponován, 

kde se s ním může setkat atd. U kyberšikany může být útočník (agresor) naprosto anonymní, a navíc 

ve virtuálním prostředí může dokonce měnit svou identitu. Nemalá část obětí se nedozví, kdo je 

šikanoval. Zatím co u tradiční šikany rozhoduje fyzická síla, nebo příslušnost ke skupině,  

u kyberšikany je to dobrá znalost informačních technologií – agresorem může být kdokoliv. 

Dalším faktorem kyberšikany je internetové publikum (svědci). U šikany jsou svědky pouze ti, 

kteří se útoku účastnili nebo mu přihlíželi. Stává se, že šikana jde ruku v ruce s kyberšikanou tzn., 

že útočníci šikany nahrávají svůj útok a následně video zveřejní na internetu. Posledním rozdílem 

jsou náznaky. Při tradiční šikaně se může jednat o znečištěné nebo roztrhané oblečení, modřiny, ztrátu 

věcí, nechutenství jít do školy, pozdní návraty ze školy atd., u kyberšikany je takových náznaků méně  

a jsou spíše v oblasti psychiky a chování oběti. (Ondráčková, Vlachová, 2010)  
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Definice kyberšikany tedy souvisí s definicí tradiční šikany. Šikana, jak již bylo výše uvedeno, má 

několik základních charakteristik, mezi které patří – úmyslné agresivní chování, jehož cílem je ublížit 

druhé osobě, toto chování se opakuje a vztah útočníka a oběti je mocensky nevyrovnaný. V případě 

kyberšikany se k těmto znakům přidává také skutečnost, že se vše odehrává v kyberprostoru. Díky 

tomu, že se online svět liší od toho běžného, liší se také povaha těchto znaků. Proto je obtížné 

kyberšikanu přesně definovat. Komplexní definici přinesli už v roce 2010 autoři Price a Dalgheishem, 

kteří tvrdí, že kyberšikana je typ šikany, která probíhá prostřednictvím elektronických médií (internet, 

mobilní telefony, počítače) a útočník (agresor) se snaží záměrně ublížit uživateli, který tato média 

používá. Obdobně jako u šikany je také u kyberšikany znatelný nepoměr sil mezi útočníkem a jeho 

obětí. (Ševčíková a kol. 2014, s. 120-121) 

Děti a dospívající se mohou úplnou náhodou a bez jakéhokoliv záměru stát pachateli fyzického 

či psychického násilí. Za určitých okolností se mohou stát jak agresorem, tak obětí. Pokud děti natáčí 

například násilí páchané na svém vrstevníku v reálném světě, není problémem tento obsah poté 

zveřejnit na internetu. V takových případech hovoříme o elektronickém násilí v nejširším slova 

smyslu. Hranice mezi tím, kdy se děti pouze zlomyslně škádlí a kdy si skutečně ubližují navzájem, 

je velmi tenká. Stanovení hranice, ve kterých případech se jedná o kyberšikanu a kdy ne, je proto 

velmi obtížné. Odlišné vnímání tohoto problému mohou mít jak rodiče, tak psychologové 

či odborníci. V kyberprostoru je role pachatele, oběti a publika odlišná od případů tradiční šikany. 

(Eckertová, Dočekal 2013, s. 64)  

Cílem šikany nebo kyberšikany je vždy dotyčnému ublížit nebo ubližovat jak fyzicky, tak i psychicky. 

Kyberšikana začíná v mnoho případech jako předskok tradiční šikany, ale může to být i opačně. 

Jejich projevy se mohou navzájem prolínat a doplňovat – příkladem může být natáčení fyzického 

týrání spolužáka. Mezi tradičním šikanováním a kyberšikanou je významný vztah, a to v roli útočníka  

i oběti. Pachatelem kyberšikany se může stát každý, stačí mít potřebné znalosti informační  

a komunikační technologie. Agresorem se, mimo jiné stanou i původně nezávislí diváci tzv. svědci, 

kteří se do kyberšikany zapojují tím, že rozesílají vědomě i nevědomě informace o kyberšikaně, popř. 

odkazy na stránky, kde kyberšikana probíhá. Svědci se pak stávají šiřiteli, což znamená, že se mohou, 

možná i nevědomky stát agresory (podílející se na šikanování).  Pro mnohé uživatele je virtuální 

prostředí únikem před realitou, problémem, který v sobě dusí apod. Prostředí internetu a zejména 

sociální sítě, vnímají jako skvělé místo, kde se mohou odreagovat, bavit, plní si své sny. Svůj virtuální 

svět si budují podle svých představ a mnohdy si neuvědomují, že není skutečný. Stejně tak 

si nepřipouštějí dopad do světa reálného a možná negativa, která z toho vyplývají. Nechávají se 

strhnout svou anonymitou, svádí je to k jejich otevřenosti a neopatrnosti. V reálném světě by je taková 

otevřenost vůbec nenapadla. S cizími lidmi probírají citlivá témata, například svou sexualitu, sny, 

úchylky či problémy. Tento nedostatek zábran, může vést k rizikovému chování, například ke sdílení 

osobních fotografií, videozáznamů a jiných informací o své osobě na internetu. Neuvědomují si, 

jak moc to může být pro ně nebezpečné. Jejich materiály mohou být dále zneužity k vydírání, 

manipulování i ponižování. Málokdy se stane, že si dotyčný přečte smluvní podmínky. Lidé si stále 

myslí, že to, co na svých účtech tzv. „zavěsí“, mohou bez problému zase „stáhnout“ zpět (vymazat). 

Realita je přitom jiná. (Kopecký, Krejčí, Szotkowski, 2014)  

IV. Kyberšikana a její protagonisté 

Mezi nejznámější projevy kyberšikany patří:  

1. Publikování ponižujících záznamů nebo fotografií – v rámci webových stánek (sociální sítě),  

i MMS zpráv. Ponižující materiály mohl získat těmito způsoby:  

− oběť je útočníkovi sama poskytla,  

− útočník je oběti zcizí (z počítače nebo z mobilu, z jeho účtu, …),  

− útočník je sám vytvoří (natočí, zfalšuje apod., může použít i zveřejněné podklady).  
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2. Ponižování a pomlouvání – útočník se snaží oběti poškodit pověst, zesměšnit ji, uvádí nepravdivé 

informace, uráží, ponižuje s využitím sociálních sítí, blogů i webových stránek. Tímto projevem 

kyberšikany mohou trpět i dospělí jedinci, nejen děti.  

3. Krádež identity, zneužití cizí identity ke kyberšikaně nebo dalšímu sociálně patologickému 

jednání – je jedním z nejoblíbenějších projevů kyberšikany. Cílem je získat přístup do cizího 

elektronického účtu majitele, kterého pak šikanují.  

4. Ztrapňování pomocí falešných profilů – v rámci sociálních sítí útočník pod jménem oběti vytvoří 

falešný profil, kde o oběti zveřejňuje nepravdivé informace.  

5. Provokování a napadení uživatelů v online komunikaci – online nepřátelská komunikace 

pomocí chatu, diskuze, sociálních sítí. Cílem je naštvat či vyprovokovat ostatní uživatele a vtáhnout 

je do urážející komunikace.  

6. Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť – útočník má kompromitující materiál oběti, 

které může zveřejnit na sociálních sítích, blogu, pomocí sms zpráv nebo jiných komunikátorů.  

7. Vyloučení z virtuální komunity – jedná se o záměrné vyloučení ze skupiny.  

8. Obtěžování – cílem útočníka je především „otravovat“, znepříjemnit život.  

9. Kyberšikana spojená s online hrami – např. krádeže virtuálních postav či získaných předmětů  

s následným vydíráním, vyhrožováním.  

10. Tzv. happy slapping – fyzický útok spojený s vytvořením záznamu, který je pak umístěn 

do prostředí internetu (např. sociální síť) a dále sdílen. 

11. Tzv. kyberstalking – tuto formu na pomezí stalkingu a kyberšikany je možno rovněž zařadit, 

protože dochází k dlouhodobému obtěžování oběti v kybersprostoru (Kopecký, Krejčí, Szotkowski, 

2014).  

Jak již bylo zmiňováno u definice kyberšikany, virtuální prostředí je specifické svou anonymitou, 

tudíž jakékoliv rozdíly ve věku, pohlaví, sociálním postavení, fyzické síly nebo odvahy útočit nehrají 

roli a dle Kopeckého (2016) se protagonistou kyberšikany (obětí, agresorem, svědkem) může  

z praktického hlediska stát kdokoli. 

Agresor 

Zatímco u tradiční šikany bývají agresoři oproti oběti zpravidla fyzicky zdatnější, impulzivnější, 

hyperaktivnější a šikanují za účelem upevnit si své postavení ve skupině. U kyberšikany tato 

charakteristika agresora zdaleka nemusí platit. Důležitá je anonymita, ale ani ta není pravidlem, 

a tak oběti často svého agresora, popř. agresory znají. Záleží na výše uvedeném typu šikany. 

Nevýhody jedinců, kteří jsou po fyzické i sociální stránce slabší, ostýchavější a neumějí navázat 

kontakt  

s ostatními vrstevníky, nejsou v kyberprostoru zřejmé. Zde hraje zásadní rozdíl anonymita. 

To poskytuje jedinci agresorovi jeho novou identitu a ke kybernetickým útokům mu postačí být 

zkušenější ve využívání ICT technologií. 

Oběť 

Oběťmi kyberšikany se primárně stávají děti a dospívající, kteří tráví mnohem více času ve virtuálním 

světě a jsou často závislí na moderních technologiích. Internet a používání sociálních sítí se pro ně 

stává důležitější než skutečné sociální kontakty. Seznamování ve virtuálním světě je pro ně mnohem 

jednodušší nežli ve světě reálném (Látal, Nebudobet.cz, 2014). 

Pro oběť nemusí platit, že je fyzicky slabá, nemusí mít sklon k podřízenosti, nemusí být v kolektivu 

neoblíbená nebo sociálně vyloučená, nemusí mít nízké sebevědomí, emocionální přecitlivělost, 

bojácnost apod., jako je tomu nejčastěji u šikany. Z uvedeného vyplývá, že za určitých podmínek 
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může být obětí kdokoli. Pokud vezmeme v úvahu školské prostředí, může se jednat jak o žáka, 

tak dokonce i o učitele. 

Svědci  

Reakce okolí na šikanu obecně je závislá na tom, jak se bude situace dále vyvíjet. Značný vliv má 

postoj přihlížejících ke kyberšikaně, zdali mají odvahu a chuť zakročit či nikoliv, popřípadě obavy 

ze zpětné msty ze strany agresora. Přihlížející (svědci) tak mohou ke kyberšikaně zaujmout různé 

postoje, mohou reagovat proti agresorovi nebo se snažit oběť určitým způsobem chránit. V opačném 

případě mohou zůstat pasívní nebo se připojit k agresorovi, např. i tím, že budou informace vedoucí 

k šikaně dále sdílet na sociálních sítích.  

Ochrana před kyberšikanou je poměrně složitá, protože jde o typ napadení, kdy oběť nemá příliš 

mnoho možností k zastavení šíření. Stejně tak není možno ukončit to, co už proběhlo. Texty byly 

přečteny, fotografie nebo videa prohlédnuta a vše mohlo být dále šířeno nebo staženo a uloženo. 

Účinnější může být kyberšikaně předcházet: 

• respektovat ostatní uživatele, 

• nebýt přehnaně důvěřivý,  

• nesdělovat citlivé informace, které by mohly být zneužity, 

• seznámit se s pravidly služeb internetu a sociálních sítí, které používám, 

• seznámit se s riziky, které souvisí s elektronickou komunikací apod. (Kopecký, Szotkowski, 

2018).  

V. Zjištění stavu kyberšikany dětí v době přímé výuky a v době distanční výuky  

V době ohrožení pandemií koronaviru byla několikrát ukončena prezenční výuka ve školách  

a nahrazena online výukou. V období uzavření škol, uzavření zájmových, kulturních a sportovních 

kroužků, v době, kdy nemohly probíhat sportovní a kulturní aktivity, je samozřejmý předpoklad, 

že děti tráví u počítače velké množství času. Dalším logickým předpokladem je, že s velkým 

množstvím času stráveném v kyberprostoru (samotná online výuka, sociální kontakty, hry apod.) 

vzroste i četnost setkání s kyberšikanou, popř. budou i výraznější následky.  

Předmětem výzkumu bylo zjištění, četnosti setkání respondentů s kyberšikanou v období prezenční 

výuky a v období distanční výuky. Samozřejmou součástí bylo i poznání oblíbenosti sociálních  

a komunikačních sítí a průměrné množství času stráveného v době online výuky 

ve virtuálním prostředí.  

Pro potřebná zjištění a ověření těchto předpokladů byl proveden pilotní výzkum mezi dětmi 

na různých typech škol. Výzkumný vzorek tvořilo 353 žáků 2. stupně základních škol. Formou 

dotazníku byly osloveny děti 6.-9. tříd v regionu Frýdeckomístecka. Vybrána byla škola v okresním 

městě, vesnická škola a škola ve velké vesnici, která vzhledem k počtu obyvatel a rozsáhlé výstavbě 

má charakter malého města. Charakteristika výzkumného vzorku je zřejmá z Tabulky č. 1.  

Tabulka č. 1 Zastoupení respondentů dle pohlaví a typu školy 

Pohlaví Počet % 

Dívka 161 45,6 

Chlapec 192 54,4 

Typ školy Počet % 

Městská škola 153 43,3 

Vesnické školy 200 56,7 

Celkem respondentů 353 100,0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Kromě samotného zjišťování četnosti setkání s kyberšikanou a její závažnosti bylo vhodné dozvědět 

se i další doplňující informace. Pro vytvoření představy o chování dětí bylo důležité vědět, jak dlouhý 

čas na internetu tráví mimo výuku a jakým sociálním sítím a komunikačním prostředkům dávají 

přednost. Čas strávený na internetu uvádí Tabulka č. 2. Vyplývá z ní, že nejdéle (více než 3 hodiny) 

tráví každý den na internetu více než polovina (60,9 %) chlapců, zatímco dívky tuto skutečnost 

uvedly ve 49,1 %, což je o téměř 12 % méně. Rozmezí 1–3 hodiny uvedlo 42,2 % dívek a chlapců 

32,3 %. Výsledkem šetření tedy je, že v době distanční výuky z celkového počtu 353 respondentů 

více než polovina žáků (55,5 %) trávilo denně v online prostředí více než 3 hodiny, cca 22 % dokonce 

více než 5 hodin. 

Tabulka č. 2 Doba aktivního denního trávení času, na internetu (mimo výuku) 

Denně aktivně strávený čas na internetu 
Počet % 

Celkem Celkem % 

Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

Méně než hodinu 14 13 8,7 6,8 27 7,7  

1-3 hodiny 68 62 42,2 32,3 130 36,8  

3-5 hodin 51 67 31,7 34,9 118 33,4 

5 hodin a více 28 50 17,4 26,0 78 22,1 

Celkem respondentů 161 192 100,0 100,0 353 100,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ze zpracovaných dotazníků je zřejmé pořadí oblíbenosti sociálních a komunikačních sítí mezi žáky 

– viz Graf č. 1. Nejoblíbenějším prostředím se stal Youtube a Instagram. Velmi silně v poslední době 

narostla oblíbenost čínské sítě TikTok. 

Graf č. 1 Porovnání nejvíce využívaných sociálních sítí  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Důležité pro období distanční výuky byla samozřejmě možnost připojení se k výuce pomocí 

technických prostředků v domácnostech žáků. Možnosti připojení, které respondenti uváděli, je 

uvedeno v Grafu č. 2. Větší problémy s účastí na výuce uvádělo pouze cca 5 % dětí. 

Technické prostředky, které k tomu používali jsou zřejmé z Grafu č. 3. V otázce, která se touto 

tématikou zabývala uváděly děti více možností, protože prostředky mohly střídat. Převažovaly 

notebooky a PC, ale velký podíl měly mobilní telefony, které pro tento účel nejsou ideální, ale důležité 

bylo, že účast na výuce zprostředkovaly. Použití různých prostředků bylo potřebné v případě 

domácností s více dětmi, které se výuky musely zúčastnit a tím vznikla potřeba zabezpečit jim k tomu 

technické prostředky. 
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 Graf č. 2 Možnost připojení k online výuce  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf č. 3 Zařízení využívaná k online výuce  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

V průběhu výuky docházelo k negativním jevům spojeným právě s technickým vybavením některých 

dětí. Posměšky byly směrovány i na domácí prostředí a jeho vybavení. Výsledky možného výskytu 

urážlivých projevů během online výuky za místo pro učení či technické vybavení ilustruje Graf č. 4.  

Graf č. 4 Výskyt urážlivých projevů během online výuky za místo pro učení či technické vybavení, rozdělení dle 

tříd  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Z Grafu č. 4 je zřejmé, že v šestých a sedmých třídách bylo těmto posměškům vystaveno více než 9 % 

a v osmých a devátých třídách cca 6 % respondentů. V těchto případech se tedy jedná o 7,7 % dětí, 
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u kterých lze předpokládat, že se pravděpodobně potýkali s nízkou úrovní technické 

vybavenosti nebo s ne zcela vhodnými podmínkami pro učení v domácnosti. 

Jedna z výzkumných otázek specifikovala problémy, které se u respondentů mohly objevit během 

online výuky a rovněž frekvenci výskytu daného problému. V těchto případech nemusí uvedené 

negativní jevy představovat kyberšikanu, ale i tak mohly být pro respondenty velmi znepříjemňující 

online výuku. Na každý jmenovaný problém odpovídalo všech 353 dotazovaných, z toho důvodu 

byla každá položka v otázce vyhodnocena samostatně. Specifikace těchto negativních jevů během 

výuky a jejich četnost ukazuje Tabulka č. 4. Poznámka pod tabulkou specifikuje pojmy často a občas. 

Tabulka č. 3 Specifikace negativních jevů během distanční výuky a jejich frekvence výskytu 

Specifikace negativních jevů během distanční výuky 

Frekvence výskytu 
Celkem 

 
Denně Často Občas Skoro 

vůbec 

Vůbec 

Zesměšňování v online  
výuce 

počet 2 8 26 67 250 353 

% 0,6 2,3 7,4 19,0 70,8 100,0 

Ponižování, urážky a  
nadávky v online výuce 

počet 4 6 23 65 255 353 

% 1,1 1,7 6,5 18,4 72,2 100,0 

Vypisování a zasílání  
urážlivých textových zpráv (sms, chaty) 

počet 2 10 19 54 268 353 

% 0,6 2,8 5,4 15,3 75,9 100,0 

Opakované a úmyslné  
vypínání mikrofonu nebo  
videokamery 

počet 17 33 61 94 148 353 

% 4,8 9,3 17,3 26,6 41,9 100,0 

Někdo hrubě narušoval a  
vypínal online výuku tvé třídy 

počet 16 22 49 107 159 353 

% 4,5 6,2 13,9 30,3 45,0 100,0 

Někdo založil chatovací skupinu pro 
zesměšňování nebo urážení spolužáka/ky 

počet 5 9 9 25 305 353 

% 1,4 2,5 2,5 7,1 86,4 100,0 

Někdo založil chatovací skupinu pro 
zesměšňování nebo urážení vyučujícího 

počet 3 5 12 37 296 353 

% 0,8 1,4 3,4 10,5 83,9 100,0 

Docházelo k slovnímu  
napadání, urážení nebo  
zesměšňování vyučujícího 

počet 8 3 20 51 271 353 

% 2,3 0,8 5,7 14,4 76,8 100,0 

Poznámka: denně, často (3- 4x za týden), občas (1x týdně), skoro vůbec, vůbec. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dotazníkovému šetření vždy předcházelo vysvětlení pojmu kyberšikana a v dotazníku byla otázka, 

zda respondenti, dle svého názoru, kyberšikanu rozpoznají. Jistých si bylo cca 60 %, 25 % si nebylo 

zcela jisto, zbytek si myslel, že spíše ne. Dá se tedy předpokládat, že výsledek odpovídá realitě.  

Jednou z nejdůležitějších součástí výzkumu bylo srovnání výskytu kyberšikana v období prezenční  

a distanční výuky. Z grafu č. 5 je zřejmé, že u oslovených respondentů došlo v období online výuky 

pouze k velmi malému nárůstu (5,5 %). Pro detailnější informaci byl srovnána četnost výskytu 

kyberšikany zvlášť u žáků městské a vesnických škol. Z grafu č. 6 vyplývá, že u dětí z vesnických 

škol došlo ke zvýšení o 3,6 % a u respondentů z městské školy to bylo o 7,7 %.  
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Graf č. 5 Srovnání výskytu kyberšikany v období prezenční/distanční výuky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Respondenti uváděli i svůj názor na závažnost kyberšikana v obdobích prezenční a distanční výuky. 

Z výsledků, které jsou zpracovány v grafu č. 7. vyplývá, že v závažnosti byly pouze minimální 

rozdíly. Vyšší závažnost v době online výuky uvádělo o 1,2 % dětí více. 

Graf č. 6 Porovnání četnosti výskytu kyberšikany v období prezenční/distanční výuky, v obci/ve městě  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf č. 7 Porovnání závažnosti kyberšikany dle období prezenční/distanční výuky  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

To, že kyberšikana je velmi závažný problém, který cílí na psychiku obětí, potvrdil i prováděný 

výzkum. Graf č. 8 srovnává dopady, které uváděli respondenti, kteří se s kyberšikanou setkali  

(v dotazníku mohli vybrat více různých dopadů). Velmi překvapivé bylo v cca 10 % uváděné 

sebepoškozování. 
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Graf č. 8 Srovnání celkového dopadu kyberšikany na protagonisty kyberšikany 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

K rozklíčování protagonistů kyberšikany podle jednotlivých rolí (oběť, svědek, agresor) mohou 

sloužit data zpracována v tabulce č. 4 (tabulka nerozlišuje období výuky). V roli obětí se ocitlo  

24 dívek a 33 chlapců tj. 57 dětí, což je cca 16 % všech respondentů. Obdobná čísla jsou i u role 

svědka, tj. 24 dívek, 29 chlapců, což je cca 15 %.  Bohužel 8 dívek a 20 chlapců, tj. 28 dětí, což je 

cca 8 %, se kyberšikany zhostilo v roli agresora. Přehled rolí jednotlivých protagonistů uvádí  

tab. č. 4. 

Tabulka č. 4 Přehled rolí protagonistů kyberšikany dle pohlaví 
Protagonisté kyberšikany a jejich kombinace Dívky (%) Chlapci (%) 

 
Celkem (%) 

Oběť 17 16 33 

Oběť a agresor 0 3 3 

Oběť, agresor a svědek 7 14 21 

V roli obětí včetně kombinací celkem 24 (14,9 %) 33 (17,2 %) 57 (16 %) 

Agresor 0 2 2 

Agresor a oběť 0 3 3 

Agresor a svědek 1 1 2 

Agresor, oběť a svědek 7 14 21 

V roli agresora včetně kombinací celkem 8 (4,3 %) 20 (10,4 %) 28 (7,9 %) 

Svědek 16 14 30 

Svědek a agresor 1 1 2 

Svědek, oběť a agresor 7 14 21 

V roli svědka včetně kombinací celkem 24 (14,8 %) 29 (15,1 %) 53 (15 %) 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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VI. Závěr 

Období pandemie ovlivnilo významně dění ve společnosti. Odraz v oblasti školství byl tedy 

samozřejmý a máme jej všichni spojen s distanční výukou. Přinesl i nové kompetence, které získali 

jak učitelé, tak i děti. Logickým důsledkem online výuky bylo i více času stráveného u digitálních 

prostředků ve virtuálním světě. Uzavření sportovišť, kroužků, kulturních a společenských akcí bylo 

dalším z důvodů pro trávení volného času u počítače a na sociálních sítích. Tyto skutečnosti vedly  

i k předpokladu, že došlo k navýšení rizikového chování dětí, a to zejména v oblasti kyberšikany.  

Z průzkumu, jehož hlavní výstupy jsou zde uvedeny, plyne, že období distanční výuky rozhodně 

zvýšilo čas, který děti trávily u svých digitálních prostředků ve virtuálním prostředí. S tím souviselo 

pochopitelně i navýšení negativních jevů, které výuku provázely. Šlo o narušování výuky, různé 

vtípky spojené s vypínáním kamery nebo mikrofonu, chatování apod. Většina dětí neměla 

s připojením k výuce problémy. Sledování online výuky na obrazovce mobilního telefonu je sice 

velmi problematické, ale docházelo k tomu zejména při větším počtu dětí v domácnosti a střídáním 

se u vhodnějších prostředků komunikace (PC, notebooky, tablety).  

Výraznější rozšíření četnosti kyberšikany, kterou avizovali někteří rodiče a učitelé, se naštěstí 

ve výzkumném vzorku nepotvrdilo. Jednalo se o nárůst do pěti procent (ve městě cca 7,3 %, 

na vesnických školách cca 3.5 %), který by zřejmě odpovídal přirozenému nárůstu. Nízký nárůst 

četnosti kyberšikany, oproti očekávání, byl zřejmě způsoben nemožností osobních sociálních 

kontaktů. Závažnost kyberšikany se respondentům jevila podobně, v porovnání pohlaví 

se se zvýšenou četností setkávali chlapci, u dívek byla dokonce v období distanční výuky četnost 

nižší. Závažné jsou dopady na oběti, kdy kromě nervozity, smutku, poruch spánku, poruch příjmů 

potravy a zhoršení prospěchu uváděli někteří respondenti i sebepoškozování (cca 10 %).  

Období online výuky a dovybavení domácností kvalitním připojením a digitálními prostředky 

komunikace, vedlo k prodloužení času, který dětí tráví ve virtuálním prostoru, což se v průzkumu 

potvrdilo a odpovídá to i jiným zveřejněným výsledům různých anket. V budoucnu bude záležet 

na dalším vývoji, zda dětem nabídneme zajímavější zážitky v tzv. 3D (reálném) světě oproti 2D 

(virtuálnímu) světu.  
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IS A NEW COMMUNITY OF THE DISINHERITED EMERGING?  

IRAN, RUSSIA, TURKEY IN A NEW PERSPECTIVE. 

František Varadzin1, Jan Nevima2, Kamila Turečková3 

Abstract 

The article deals with the problems of the foreign economic policy of the European Union. The aim 

of the contribution is to show the necessity of changing the strategy towards Eastern Europe, Turkey 

and Iran in view of the new role of India. A specific object of interest is the creation of a group 

of "disinherited states". In our view, these are countries that have become the target of systematically 

introduced sanctions. At the same time, their official goal is declared as an effort to change 

their behavior or the entire social system. Specifically, we selected the states of Belarus, Iran, Russia 

and Turkey. The article tries to point out the errors in the approach of the European Union, which do 

not lead to the achievement of the goal. On the contrary, they lead to mutual cooperation 

between these countries. As we also show, in a specific case, there is support for the activities 

of another emerging economic and political power, India. The consequence is the loss of important 

economic space and thus the limitation of further prospects for the development of the EU. 

Keywords 

 „Eastern Partnership", European Union, Foreign Trade, Free Trade Zone, Export, Import, Transport 

Infrastructure, Sanctions 

I. Úvod 

Ekonomické postavení Evropy se v mezinárodních ekonomických vztazích od nástupu nového 

tisíciletí příliš nezlepšuje. Její pokus o vytvoření technicky a sociálně vyspělé společnosti spjatý 

deklarativně s Lisabonskou smlouvou se již dnes nepřipomíná. Změna způsobu, jímž Unie vykonává 

své stávající pravomoci, přináší více problémů, než jich řeší. Např. podle článku tři (bod 3) „usiluje 

o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce 

konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství ...“ (Smlouva o Evropské unii). Při pohledu 

na vědomé kvantitativní uvolňování, tolerování inflace, prosazování méně produktivních technologií 

na úkor produktivnějších atp., se ze slov stávají deklarace bez obsahu. V některých případech 

se stávají rouškou zakrývající obsah. Důsledkem je nárůst vnitřních tenzí, který je řešen nikoliv 

na základě potřeb rozvoje EU, ale rozhodující roli mají zde zájmy silnějších. A tak místo 

„hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy“ jsme spíše svědky 

snahy o udržení výsadního postavení některých zemí či oblastí.  

Nechceme se ve svém příspěvku věnovat analýze vnitřních problémů EU, ale cílem je poukázat 

na jeden z problémů vnější politiky EU, který může v blízké budoucnosti zkomplikovat její 

ekonomické a konec konců i politické postavení ve světovém hospodářství.  

Jde o krach koncepce „Východního partnerství“ a vznik skupiny „vyděděných států“ ve Východní 

Evropě a na Středním východě. Přitom lze zaznamenat neschopnost reflektovat realitu a vyvodit 

 
1 Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, Department of Economics and Public 

Administration, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Czech Republic; prof. PhDr. František Varadzin, CSc.,  

E-mail: varadzin@opf.slu.cz.  
2 Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, Department of Economics and Public 

Administration, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Czech Republic; doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.,  

E-mail: nevima@opf.slu.cz. 
3 Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, Department of Economics and Public 

Administration, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Czech Republic. Ing. Kamila Turečková, Ph.D.,  

E-mail: tureckova@opf.slu.cz.  

mailto:nevima@opf.slu.cz


Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 366 

závěry z událostí, které kolem nás probíhají. Jako příklad můžeme uvést větu na oficiálním webu 

Ministerstva zahraničních věcí.  „Šestý summit Východního partnerství, konaný 15. 12. 2021 

v Bruselu, lze označit za nad očekávání úspěšný“ (MZV ČR, 2022). Je asi zbytečné zabývat se 

podrobnější kritikou takovýchto přístupů, jenom dokazují, k jakým neuvěřitelným chybám lze dospět. 

Ale těch historie zaznamenala mnoho (zničení Byzance křižáky r. 1204, neschopnost provést reformy 

v polsko-litevském soustátí, Napoleonovo tažení na Moskvu aj.) a úkolem vědy je alespoň poukázat 

na problémy, která mohou nastat v nové situaci.  

Současná etapa vývoje světové ekonomiky je charakterizována zásadní změnou poměrů v teritoriální 

alokaci hospodářské aktivity.  Pokud se podíváme na 14 největších ekonomik a Bělorusko podle HDP 

zjistíme následný obraz (Tabulka č. 1). 

Tabulka 1 Ekonomiky s největším HDP 2017 a jeho struktura (v mil. US dolarů PPP) 
Oblast HDP v mil. A I S A I S 

  Svět 127,800,000 6.4% 30.0% 63.6% 8,179,200 38,340,000 80,514,000 

 Čína 23,210,000 7.9% 40.5% 51.6% 1,833,590 9,400,050 11,976,360 

 EU  20,850,111 1.6% 25.1% 70.9% 333,600 5,233,350 14,782,650 

 USA  19,490,000 0.9% 19.1% 80.0% 175,410 3,722,590 15,592,000 

 Indie 9,474,000 15.4% 23.0% 61.5% 1,458,996 2,179,020 5,826,510 

 Japonsko 5,443,000 1.1% 30.1% 68.7% 59,873 1,638,343 3,739,341 

 Rusko  4,016,000 4.7% 32.4% 62.3% 188,752 1,301,184 2,501,968 

 Indones. 3,250,000 13.7% 41.0% 45.4% 445,250 1,332,500 1,475,500 

 Brazilie 3,248,000 6.6% 20.7% 72.7% 214,368 672,336 2,361,296 

 Mexiko 2,463,000 3.6% 31.9% 64.5% 88,668 785,697 1,588,635 

 Turecko 2,186,000 6.8% 32.3% 60.7% 148,648 706,078 1,326,902 

 J. Korea  2,035,000 2.2% 39.3% 58.3% 44,770 799,755 1,186,405 

 S. Arábie  1,775,000 2.6% 44.2% 53.2% 46,150 784,550 944,300 

 Kanada 1,774,000 1.6% 28.2% 70.2% 28,384 500,268 1,245,348 

 Irán  1,640,000 9.6% 35.3% 55.0% 157,440 578,920 902,000 

Bělorusko    179 100 8,1% 40,8% 51,1% 14,507 73,073 91,520 

Zdroj: The World factbook. CIA. FIELD LISTING (2022)  

Z ní jasně vyplývá, že Čína koncem desátých let dominovala jako průmyslová velmoc. Již v roce 

2017 zaujímala bezpečně první místo, a to jak v produkci agrárních produktů, tak i průmyslových 

výrobků. Za ní následovala EU, a na třetím místě se udržely USA.  Ale jak je z tabulky patrné, 

do popředí se dostávají další státy. Pokud se podíváme na čtyři „vyděděné“ státy, které jsou 

předmětem našich úvah, zjistíme, že objemem ekonomické aktivity 8 021 mld. US dolarů se řadí 

na 5. místo na světě. Přitom zemědělství vytváří produkt ve výši 509,03 mld., US dolarů což je větší 

objem než EU nebo USA; průmysl se svými 2 659,27 mld. US dolarů je na 4. místě. Rozsah zde 

realizovaných služeb ve výši 4 827,52 mld. US dolarů taktéž řadil toto „uskupení“ na čtvrtém míst 

ve světě. 

Problém, který vzniká v současnosti, je neustálé vyostřování vztahů EU s ostatními státy. Nebudeme 

zde hovořit o problémech Afriky (Mali, Etiopie, Středoafrická republika, Libye, Egypt, Alžír atd.), 

které ukazují na pokles vlivu EU z důvodů nesmyslné politiky, ani na postupné oslabování v ostatních 

částech světa (Brazílie, Čína aj.). Zůstaneme pouze na ruském prostoru a Předním východě.  
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II. Chyby minulých let 

Východoevropský prostor mezi Černým mořem a Baltickým mořem má složitou historickou 

i ekonomickou minulost (Ljaščenko, 1976), která byla předurčována přírodním charakterem – 

rozsáhlými prostorami stepí od Dunaje až po Mongolsko a lesy od východního Polska až po Sibiř. 

Zároveň byl propojen severojižními obchodními cestami od "Varjag k Grekom." Vyvíjel se 

jako jednotný národohospodářský komplex od doby Kyjevské Rusi až po dnešek. A v tom je základní 

moment, který bychom neměli ztrácet ze zřetele, neboť narušení vzájemných vazeb se v uvedeném 

prostoru jevilo vždy jako počátek regresu celých teritorií. Riga by nikdy nemohla získat své postavení 

v případě odloučení od povodí Dviny, Oděsa bez ukrajinského zázemí a Donbas bez ruských trhů. 

Soupeření o dědictví Kyjevské Rusi mezi Polskem, Litvou, Moskvou a Tureckem vedlo k mnoha 

válkám s různými výsledky, avšak postava Bohdana Chmelnického v polovině 17. století a dělení 

Polska koncem 18. století způsobilo, že industrializační procesy v tomto prostoru se odehrávaly uvnitř 

politické organizace Ruského impéria a později SSSR. Přitom je si nutné uvědomit, že se to netýká 

pouze rychlosti a norem industrializace, ale také konkrétního rozložení celé produkční, dopravní, 

sociální a správní infrastruktury sledovaného teritoria. 

Samozřejmě že tato skutečnost ovlivnila i etnogenesi v uvedeném prostoru, kdy dochází k osidlování 

stepního oblastí jak z oblasti Polska, tak Litvy a Běloruska i Ruska, ale také jsou zde silné vlivy Řeků, 

Srbů, Němců a dalších národností. A to nemluvíme o tom, že značná část lidí z tohoto prostoru odešla 

na Sibiř, Dálný Východ či do stepí Střední Asie a dodnes mezi nimi existují příbuzenské vazby. 

Jejich odlišná etnogeneze od Norů, Angličanů, Francouzů a dalších, znamená, že nelze zde používat 

mechanicky kulturně biologické stereotypy západní Evropy. 

Jako konkrétní příklad ekonomické tragédie rozbití politicko-kulturních a ekonomických vazeb lze 

uvést Mykolajiv (Nikolajevsk). Ten vznikl v ústí řeky Ingul v roce 1798 jako město související 

s loděnicí, která měla být centrem stavby ruských lodí na Černém moři. Tak se zrodilo průmyslové 

centrum pro Černomořské loďstvo, které dokonce zvládlo výstavbu letadlových lodí, jako jediné 

v SSSR. V roce 1989 zde pracovali tři loděnice a město mělo 523 tis. obyvatel, v roce 2012 jejich 

počet poklesl na 496 tisíc. Zároveň došlo k dramatickému omezení výstavby lodí. Obdobně 

by se mohlo poukázat na leteckou firmu Antonov, kdy legendární typ An-2 byl vyroben v počtu 

18 tisíc a v roce 2012 bylo letadel tohoto modelu v provozu ještě 1271. Celkem společnost Antonov 

vyrobila 22 tisíc letadel. Dnes však, po zastavení prací na obnovení společné výroby těžkých 

transportních letadel s Ruskem a transportních letadel An 70, je hlavní náplní jeho letecké výroby 

opravy stávajících letadel a dodávky náhradních dílů. Úplné odříznutí od ruských trhů, pro firmu 

znamená faktický zánik společnosti v původní podobě. 

Rozbití SSSR tak dokázalo platnost teze o nutnosti vzájemné kooperace na základě 

makroekonomické tradice v tomto prostoru. Její porušení pak vyvolalo v první polovině 90. let 

obrovskou ekonomickou tragédii v celém prostoru (viz tabulka č. 2). 

Jak je patrné z uvedených čísel, ekonomická aktivita Ukrajiny poklesla v polovině 90. let téměř 

o 60 %, u Moldávie dokonce o 66 % a Gruzie skoro o 70 %. Oproti tomu ostatní země prožily menší 

snížení a již v době konjunktury 2008 již přesáhly úroveň z roku 1990. Také je patrný vzestup Polska, 

které svojí dynamikou vytvořila materiální základnu pro snahu stát se regionálním lídrem 

tohoto prostoru. 
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Tabulka 2 Vývoj HDP a obyvatelstva vybraných zemí východní Evropy (v mld. US dolarů, PPS, stálé ceny 2005) 
Země Roky Obyvatelstvo (mil.) 

1990 1996 2000 2008 2012 1990 2012 

Ukrajina 419,5 180,2 180,1 311,8 291,6 51,45 45,41 

Moldávie 17,3 6,4 6,0 9,9 10,5 4,36 3,56 

Gruzie 29,5 9,3 11,1 19,8 23,0 5,43 4,48 

Rusko 1874,7 1121,9 1260,0 2096,2 2178,4 147,66 142,95 

Bělorusko 65,8 44,1 58,3 109,9 127,0 10,18 9,46 

Estonsko - 11,4 15,8 25,3 25,3 1,57 1,32 

Litva 45,1 28,0 33,5 59,3 56,4 3,72 2,98 

Lotyšsko 28,8 16,0 20,4 35,4 31,8 2,66 2,03 

Polsko 311,8 368,9 451,9 627,4 705,6 38,12 38,53 

Zdroj: UNECE (2015) 

Z tabulky č. 2 je také patrný proces depopulace tohoto prostoru. Celkem se zde, s výjimkou Polska, 

snížil počet obyvatel o 14,84 mil., z toho ze zemí „Východního partnerství" 7,79 mil., Ruska 

a Běloruska 5,43 mil. a pobaltských států 1,62 mil. V procentech to vypadá trochu jinak. 

Z pobaltských zemí "zmizelo" 20,4 %, z „Východního partnerství" 12,7 % a z Ruska a Běloruska 

3,4 % obyvatelstva. Depopulace pokračovala dále a do roku 2021 ubylo již i v Polsku 680 tis., 

v zemích Východního partnerství 5,29 mil., v Pobaltí 90 tis. obyvatel. Růst zaznamenalo pouze Rusko 

na základě zpětné migrace Rusů. Po roce 2021 se zde znova projevila depopulace.  

Jinak řečeno, otevření se EU spíše vede k prohloubení depopulace, neboť lidé pravděpodobně raději 

odejdou, než aby řešili složitou sociálně ekonomickou situaci. Naplnil se předpoklad, že usnadnění 

pohybu pracovních sil pro Ukrajinu, Moldávii a Gruzii bude mít za následek zhoršení podmínek 

na tamějších trzích a tím i budoucnosti ekonomiky. 

Pokud tedy nejde o ovládnutí tohoto prostoru bez ohledu na důsledky, je tedy nutné spíše forma 

spolupráce, která je dlouhodobě výhodná všem zúčastněným subjektům. Podpora negativního 

populačního vývoje samozřejmě odrazuje nejen ruskou vládnoucí elitu od spolupráce s EU. Odliv 

mozků, tj. zmenšení tvůrčího potenciálu země je pro zodpovědné vedení jedním z největších 

nebezpečí pro rozvoj vlastní společnosti. Je-li to doprovázeno činy jako rozbití Jugoslávie 

při nedodržení podepsaných smluv, totéž se opakuje s Ukrajinou atp., nelze se divit reakci ruské 

strany. 

Turecko bylo dlouho přesvědčováno ke vstupu do EU a laické síly v jeho společnosti to podporovaly. 

Narůstajícím tlakem EU však došlo k omezení vlivu armády jako strážce Kemalovy politiky 

(Tekinalp, 1938). Ve svém důsledku nyní vidíme posilování vlivu islámu, kterému již nemá kdo čelit. 

Spoléhání na demokracii může vyměnit presidenta, ale nikoliv směřování k další islamizaci se všemi 

důsledky pro Evropu. Místo spojence jsme získali kolísající subjekt s obrovským ekonomickým 

vlivem.  

Totéž lze říci o Iránu. O podpoře Francie Chomejního a dalších ájatolláhů nelze pochybovat. 

Po všech změnách, kdy se vývoj vymkl z ruky, však zde stojí EU před problémem politiky USA, 

která zatím uplatňuje strategii destabilizace jako nástroje vedoucího k zpomalování regionu při 

narůstání rozporů. 

III. Kvantitativní rozměr celého problému 

Z hlediska zjednodušení problému zjednodušíme výklad na problematiku zahraničního obchodu, 

byť kapitálové pohyby (některé jsou s ním spjaté přímo, a financování investic podmiňují budoucí 

toky zboží, služeb a finančních prostředků) mají význam. Jenomže jsou pod vlivem mezinárodních 

kapitálových toků v rozhodující míře kontrolovaných USA A EU. V budoucnu (rozvoj role domácích 
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měn v zahraničních platbách, nárůst role čínských a indických finančních trhů aj.) lze očekávat 

i nárůst vlivu kapitálových pohybů pro „vyděděné státy“ a jejich role v této oblasti. Pro nejbližší 

období však obchod se zbožím bude pravděpodobně rozhodujícím ukazatelem vývoje, a proto lze 

považovat zjednodušení akceptovat. Základní data o dané problematice nám shrnuje tabulka č. 3. 

Tabulka 3 Podíl vybraných zemí na světovém obchodě (v mil. US dolarů a %) export  
 2019 % podíl 2020 % podíl 2021 % podíl 

Bělorusko         32 955 0,17 29 179 0,16 39990           0,10  

Irán 65 718 0,35 46 916 0,26 72 345 0,32 

Rusko    419 721 2,21 333 374 1,89 494 025 2,22 

Turecko 180 833 0,95 169 638 0,96 225 291 1,01 

Součet 666 272 3,68 549 928 3,77 791 661 3,73 

Čína 2 499 457 13,15 2 589 952 14,67 3 363 959 15,09 

Indie 324 340 1,71 276 410 1,57 395 408 1,77 

EU(extra)1 2 386 192 12,56 2 210 678 12,52 2 577 143 11,56 

USA 1 643 161 8.64 1 424 935 8,08 1 754 578 7,87 

Svět 19 004 555 100,00 17 645 180    100,00 22 283 819      100,00 

import       
 

2019 % 2020 % 2021 % 

Bělorusko 39 477 0,20 32 767 0,18 41 593 0,18 

Irán 41 828 0,22 38 757 0,22 48 977 0,22 

Rusko 253 876 1,31 239 641 1,34 303 927 1,35 

Turecko 210 345 1,09 219 517 1,23 271 424 1,21 

součet 545 526 2,82 530 682 2,97 665 921 2,96 

Čína 2 078 386 10,76 2 065 964 11,56 2 687 529 11,93 

India 486 059 2,52 373 202 2,09 572 520 2,54 

E U (extra)1 2 172 972 11,25 1 961 331 10,97       2 492 856 11,07 

USA 2 567 445 13,29 2 406 932 13,47 2 937 140 13,04 

Svět 19 316 692 100 17 871 990 100 22 518 788 100 

1 
Jde o hodnoty vyvezené/dovezené do/z nečlenských států EU. 

Zdroj: Spočítáno na základě WTO (2022) 

Z této tabulky lze vyčíst následné skutečnosti: 

1. Podíl vyděděných zemí se pohybuje okolo 3,7 % světového exportu a 2,9 % importu. Kladnou 

bilanci ve výši Přitom mají cca 0,8 %, což v průměru dělá asi 88 mld. US dolarů v posledních 

třech letech. Jsou to prostředky, kterými disponují a mohou je použít na splácení minulých 

závazků, nebo na financování rozvojových procesů na základě nákupů v jiných zemích. 

To z nich vytváří přitažlivého a solventního partnera. Zároveň to znamená, že Rusko a Irán 

zde teoreticky uhradily pasiva Běloruska a Turecka.  

2. K těmto zdrojům lze určitě přičíst i nějakou část přebytku Číny, který činil v průběhu 

zde sledovaných tří let v průměru ročně 540,5 mld. US dolarů. 

3. Indie je sice v pasivech, ale jak bude dále uvedeno, pomáhá financovat rozvoj infrastruktury 

v námi vymezeném prostoru. 

4. Zdroje EU činily ve sledovaném období ročně cca 571 mld. US dolarů, což svědčí o značné 

ekonomické síle, ale problémem je její složitá situace. Z hlediska jihu je obklopena Afrikou, 
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se kterou má velmi potřebné, a zároveň velmi komplikované vztahy. Středomořské země 

pociťují zcela jiné vnějšně-ekonomické priority než    

Východoevropské. Zároveň jsou velmi delikátní vnější ekonomické vztahy s USA, přestože je 

pro ni nejvýznamnějším politickým spojencem. 

5. USA jsou bezesporu největší mocností, ale její vliv neustále klesá. Jedním z ukazatelů je 

i ztráta zdrojů, která se v uvedených třech letech pohybovala okolo 1 bil. US dolarů. Je sice 

mírněna přebytky v bilanci služeb a je financována hlavně prodejem dolarových dluhopisů. 

Jinak řečeno, Spojené státy chrání před obrovskými ekonomickými komplikacemi pouze 

důvěryhodnost dolaru. Jde tedy o sociálně-politický faktor, který nemusí vydržet zkoušku 

časem. Pak musí přijít na řadu zásadní sociálně-politické reformy. 

Pokud dekomponujeme souhrnné údaje, pak zjistíme, že Irán není soběstačný z hlediska zemědělské 

produkce, ale celkově měly vyděděné státy aktivní obchodní bilanci v daném sektoru. Ta dosahovala 

v letech 2019 a 2020 v průměru 0,734 mld. US dolarů (viz Příloha Tabulky A,B,C). Jinak řečeno, 

v této oblasti není možno aplikovat nějaký tlak. Přitom Čína se svými více jak 100 miliardovými 

pasivy v mezinárodním obchodě se zemědělskými komoditami v případě politické vůle vždy může 

pro ně najít vzájemně schůdné ekonomické řešení. USA se svými 16 miliardovými schodky 

v uvedených letech nemají zájem na poruchách tohoto sektoru. 

Zásadním předmětem sporu se stávají energetické komodity a další suroviny.  Spojené státy se staly 

čistým vývozcem energií v důsledku „břidlicové revoluce“.  Tím se zásadně změnil jejich pohled 

na politiku v této oblasti. Dnes nemají žádný zájem jednat o nízkých cenách (s výjimkou uranu), míst 

importní infrastruktury řeší exportní a místo blokování jiných trhů a podpory dalších dodavatelů, 

aby se snížila poptávka, hledají se nová odbytiště a vytlačují stávající dodavatelé. A samozřejmě sem 

patří i podpora poptávky. Vztah EU a USA se tak dostává do nové roviny bez ohledu na jakákoliv 

politická prohlášení.  

Zcela opačná situace je v oblasti výrobků zpracovatelského průmyslu. Zde je postavení „vyděděných 

států“ marginální. Z hlediska fungování světového hospodářství mají okrajovou roli a jsou, 

s výjimkou Turecka, závislí na jiných zemích. Jejich pasivum dosahovalo v US dolarech 156,8 mld. 

(2019) a 101,3 mld. Jejich celkové obraty v této oblasti nejsou souměřitelné s Čínou, EU i USA, dají 

se přirovnat pouze k Indii. (viz Příloha Tabulka A, B).  

IV. Rusko a Turecko 

Dlouhodobé a rozporné rusko-turecké ekonomické vztahy prožily v uplynulých stoletích řadu 

vzestupů a pádů, a to i v 21. století (Družinin, 2017). Je to pochopitelné, neboť zájmy obou států jsou 

odlišné, na druhou stranu nastávají situace, kdy spolupráce je nutná (např. vzájemná pomoc po vzniku 

SSSR a Turecké republiky) nebo velmi výhodná (černomořský obchod). 

V současnosti, přes narušení vztahů v počátku syrského konfliktu, probíhá růst obchodního obratu 

mezi Ruskem a Tureckem. Sice vyvolává jak „otázky“ evropských komisařů, tak skutečný hněv 

i obavy některých zemí EU.  

Objem dodávek zboží mezi Tureckem a Ruskem v první polovině roku 2022 podle tureckých údajů 

neustále rostl a dosáhl rekordních úrovní – 78 % ve vývozu do Turecka (až 4,37 miliardy USD) 

a 75 % v dovozu do Ruska oproti loňskému roku (až 731 milionů USD). Mezi dovozci do Turecka 

Rusko poprvé předběhlo Čínu a mezi odběrateli tureckých výrobků obsadilo šesté místo. Některé 

odhady hovoří o tom, že by obchodní obrat mezi těmito zeměmi do konce roku mohl vzrůst 

o 15 miliard USD na zhruba 50 miliard USD. Rusko-turecký obchod podle předběžných propočtů 

narostl za šest měsíců na 30 miliard USD (Čebotarjov, 2022). 

Lze konstatovat, že mezi Ruskem a Tureckem dochází ke vzájemné substituci. Základem ruského 

exportu do Turecka jsou energetické zdroje (plyn, ropa, ropné produkty a uhlí). Existuje nerovnováha, 
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turecké komodity (zemědělské produkty, produkty lehkého průmyslu) jsou mnohem levnější 

než energetické zdroje). 

Zároveň se začalo do Ruska dovážet více tureckých průmyslových výrobků, zejména plastů 

a výrobků z nich. Rostly i dodávky nejen ovoce, ale také strojů, komponentů, zařízení 

a mechanických zařízení jako buldozerů, jeřábů, lisů, praček, klimatizací. Pravděpodobně se jedná 

o paralelní dovozy.  

V Turecku začínají uvažovat o investicích do ruského strojírenství a obchodu – turecké obchodní 

řetězce se nebrání nahrazování západních produktů. Silné vzájemné ekonomické vazby vyvolává 

i výstavba jaderné elektrárny El-Dabaa, díky níž se Rosatom stává vážným subjektem tureckého 

hospodářství. 

Rusko a Turecko podepsaly „cestovní mapu“ pro hospodářskou spolupráci, která předpokládá nárůst 

obchodu mezi zeměmi až na 100 miliard dolarů (RIA Novosti, 2022). Rozvoj spolupráci je 

předpokládán v oblastech, jako je energetika, obchod, cestovní ruch a zemědělství. Vzájemné vztahy 

jsou komplikovány politickými problémy, zatím však vždy došlo k oboustranně akceptovatelnému 

kompromisu. 

V. Rusko a Irán 

Objem obchodu mezi Íránem a zeměmi, které jsou členy Euroasijské ekonomické unie (Rusko, 

Bělorusko, Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán) se za rok zvýšil o 66 %. Vývoz zboží Íránem do zemí 

EAEU od 21. března 2021 do 20. března 2022 vzrostl o 12 % na 1,17 miliardy USD. 

Nejvíce zboží vyvezl Írán do Ruska – v hodnotě 583,658 milionů dolarů (nárůst o 15 %). Nejméně 

ze všech dodávek činilo Bělorusko – 14,813 milionů USD (meziroční nárůst o 20 %). Dovoz z EAEU 

činil 4,472 miliardy USD, což ve srovnání s předchozím rokem vzrostlo o 90 %. Rusko dodalo nejvíce 

zboží do Íránu – ve výši 4,053 miliardy USD (nárůst o 91 %), nejméně ze všech – Kyrgyzstánu 

(snížilo export do země o 35 %, na 1,664 milionu USD). 

Země EAEU a Írán v květnu 2018 podepsaly prozatímní dohodu vedoucí k vytvoření zóny volného 

obchodu. V platnost vstoupila v říjnu 2019. V prosinci 2021 se EAEU rozhodla prodloužit dohodu 

o další 3 roky. Je dobře známo, že hlavním lobbistou za tuto dohodu mezi Teheránem a zeměmi 

EAEU byla Arménie, jediná ze zemí sdružení, která má společnou pozemní hranici s Íránem. 

Dohoda o volném obchodu mezi Íránem a EAEU byla uzavřena na tři roky, poté mělo dojít 

ke konečné dohodě. Rok po ratifikaci prozatímní dohody bylo plánováno zahájení nové etapy 

vyjednávání s cílem dosáhnout trvalé dohody, která podle očekávání měla být vypracována do roku 

2020. V opačném případě se předpokládalo, že by se strany mohly dohodnout na prodloužení dobu 

platnosti prozatímní smlouvy s doplněním příloh k ní. 

EAEU a Írán 18. března 2022 prodloužily dočasnou dohodu o zóně volného obchodu a dohodly se 

na zintenzivnění přípravy dohody trvalé. V Teheránu to bylo vnímáno velmi pozitivně, zároveň však 

nepodnikli žádné kroky k jeho implementaci, jako např. zavedení systému kódování HS nebo změnu 

hodnoty deklarace o vývozu zboží celní správou. Íránci zřejmě řešili otázku usnadnění a urychlení 

rozvoje obchodu prostřednictvím delegování pravomocí řadou ministerstev na správu pohraničních 

provincií. 

Podle oficiálních zdrojů EAEU činil obchodní obrat asociace s Íránem v roce 2021 5,037 miliardy 

dolarů (v době podpisu dohody o volném obchodu před 4 lety byl objem vzájemného obchodu mezi 

EAEU a Íránem odhadován pouze na 2,7 miliardy USD), což je nárůst o 73,5 % ve srovnání s rokem 

2020. Ve stejné době vývoz vzrostl 2,1krát, dovoz – o 28,8 %. Navíc většina obchodního obratu – 

přes 3 miliardy dolarů – klesla v posledních čtyřech měsících roku, což naznačuje, že jeho tempa 

růstu by se mohla jen zvyšovat. Důsledky západních protiruských sankcí zatím nejsou jasné. 
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Objem obchodu mezi Íránem a zeměmi, které jsou členy Euroasijské ekonomické unie (Rusko, 

Bělorusko, Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán) se za rok zvýšil o 66 %.  Írán od 20. března 2021 

do 20. března 2022 (1400 íránský rok) vyvezl do zemí EAEU více než 2,770 milionu tun zboží, což je 

o 3,5 % více v předchozím období. Ruská federace s 583,658 miliony dolarů bylo nejlepší destinací 

pro íránské produkty mezi členy EAEU, následovala Arménie s 302,343 miliony dolarů, Kazachstán 

s 188,866 miliony dolarů, Kyrgyzstán s 78,900 miliony dolarů a Bělorusko s 16,813 miliony dolarů. 

Írán také v uvedeném roce dovezl z bloku více než 10,356 milionu tun zboží v hodnotě 4,472 miliardy 

dolarů, což představuje 90% nárůst hodnoty a 73% nárůst hmotnosti ve srovnání s předchozím rokem. 

Mezi pět hlavních původců íránského dovozu patřilo Rusko s 4,053 miliardami USD, Kazachstán 

s 379,271 miliony USD, Bělorusko s 28,605 miliony USD, Arménie s 9,071 miliony USD 

a Kyrgyzstán s 1,663 miliony USD. 

Připomeňme, že 6. prosince 2018 vedoucí představitelé EAEU podepsali balíček dokumentů, včetně 

rozhodnutí o zřízení zóny volného obchodu mezi státy EAEU a Íránskou islámskou republikou (které 

vstoupilo v platnost 27. října 2019 po dokončení ratifikační procedura). Dohoda měla obchodním 

stranám umožnit snížit nebo odstranit vývozní cla v bilaterálním obchodu. 

V důsledku jednání země EAEU snížily průměrnou celní sazbu na průmyslové zboží z 6,9 % na 2,7 % 

a Írán na stejnou skupinu zboží – ze 17,7 % na 13,2 %. U zemědělského zboží země EAEU snížily 

průměrnou sazbu z 9,4 % na 4,4 % a Írán – z 23,4 % na 12 % (Мartirosjan, 2022). 

Poté, co USA odstoupily od jaderné dohody a uvalily nové ekonomické sankce, postavil Írán Rusko 

(tvoří 84 % HDP celé EAEU) do čela své ekonomické diplomacie, aby s ním posílil ekonomické 

vazby. Z tohoto důvodu se Írán snaží zvýšit svůj neropný export do Ruska a pokud možno i do dalších 

zemí EAEU. Teherán v rámci geopolitického partnerství s Ruskem plánoval stát se strategickým 

a ekonomickým partnerem Moskvy. 

Ke stimulaci zahraničních investic pro export měl Írán v úmyslu využít své volné ekonomické zóny 

a také infrastrukturu. Obchodní obrat Běloruska (s jeho 9 speciálními ekonomickými zónami 

vytvořenými s plnou podporou vlády) s Ruskem dosáhl v roce 2021 38 miliard dolarů. Stejný ukazatel 

pro Kazachstán je 26 miliard dolarů. Vládní podpora svobodných ekonomických zón (FEZ) Anzali 

a Chabahar, což jsou základní a strategické pozice v rozvoji exportu a přilákání investic, je 

nepochybnou prioritou íránských úřadů. V současné době již na íránsko-arménské hranici operují 

FEZ Aras a Meghri, ale tyto zóny zatím neprokázaly skutečně významný strategický úspěch. 

Část problému spočívá v nedostatečné integraci Íránu do struktur EAEU. A rozšíření interakce 

Teheránu s organizací může přispět k úspěchu v těchto SEZ. Je možné, že poté dojde v tomto procesu 

k pozitivnímu vývoji 

Mezitím íránská strana neustále vyzývá arménské kolegy, aby se aktivněji zapojovali do aktivit 

ekonomických projektů na pozadí skutečnosti, že ázerbájdžánští a turečtí podnikatelé již velmi 

úspěšně působí v íránských zónách volného obchodu, což mělo podnítit představitele arménského 

byznysu. 

Klíčovým problémem pro rozvoj obchodu mezi Íránem a EAEU zůstávají bariéry, které se netýkají 

cel a cel. Na jedné straně existují objektivní omezení, která v dohledné době prakticky nelze odstranit. 

Příležitosti pro obchod jsou tedy omezeny stejným převážně „uhlovodíkovým“ základem ekonomik 

Íránu, Ruska a Kazachstánu. EAEU proto nemůže Íránu nabídnout vyhlídky srovnatelné 

s vyhlídkami, které nabízí Čína. Dalším příkladem je zvláštní postavení ruské strany na energetických 

trzích EAEU. Teherán tak může jen stěží počítat s vážným nárůstem dodávek plynu do Arménie, 

protože Rusko zůstává hlavním vývozcem do této země. A konečně, velkou roli hrají protiíránské 

a protiruské sankce USA a EU, které omezují možnosti rozvoje. 

Ruští a arménští experti se přitom domnívají, že strany jsou schopny zapracovat na odstranění dalších 

neméně důležitých překážek. Hovoříme o rozvoji dopravní a logistické infrastruktury a také 

o automatizaci a digitalizaci celních řízení, aby nedocházelo ke zpožděním a administrativní zátěži 
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na hranicích. Velkým problémem v souvislosti s odpojením Íránu a Ruska od systému SWIFT jsou 

způsoby platby za zboží. Přes práci v tomto směru není přechod k vypořádání v národních měnách 

zdaleka dokončen. 

V důsledku odstoupení Washingtonu od „jaderné dohody“ nasměroval Írán své úsilí k rozšíření 

vztahů s Ruskem, Indií a Čínou. Pro Írán, který se hodlá, jak bylo uvedeno výše, stát 

geoekonomickým partnerem Ruska a EAEU, nelze tento proces dokončit v krátké době, ale neruší 

to jeho ekonomický pokrok na sever a východ. 

V Íránu byly v první polovině května sníženy tranzitní tarify pro nákladní dopravu po mezinárodním 

dopravním koridoru „Sever-Jih“. Severojižní dopravní koridor vede z Indie do íránského přístavu 

Bandar Abbas na pobřeží Perského zálivu, odkud náklad se přepravuje po silnici do dalšího íránského 

přístavu Bandar Anzeli, který se nachází na jižním pobřeží Kaspického moře. Dále putuje zboží 

po moři do Astrachaně a poté po železnici přes Rusko do zemí severní Evropy. Délka trasy je 7200 

kilometrů a doba dodání zboží mezi Bombají a Moskvou se zkrátí zhruba o 20 dní. Odhadovaná 

kapacita nové trasy bude 20-30 milionů tun nákladu ročně. ITC „Sever-Jih“ by se tak mělo stát jednou 

z klíčových dopravních tepen spojujících země jižní Asie s Evropou. Nyní projekt kombinuje několik 

různých dopravních systémů jednotlivých států. Indie do něj investovala asi 2,1 miliardy dolarů, část 

z této částky šlo do výstavby dopravní infrastruktury v Íránu.  

To oslabuje dopad nových protiruských sankcí Západu na euroasijské dopravní a logistické vztahy 

a snižuje závislost Ruska, Běloruska a řady dalších zemí bývalého SSSR na tranzitu zahraničního 

obchodu přes turecké průlivy (Bospor-Dardanely) a dále přes Suezský průplav. Navíc vzdálenost 

po této tranzitní trase je téměř o třetinu delší ve srovnání s přepravou přes Írán. 

Levnější transiránský tranzit umožnil odladit dodávky ruského vybavení do Bangladéše a některých 

dalších zemí jižní Asie. Trasa těchto zásilek: přístav Astrachaň – Kaspický Írán – íránské přístavy 

v Perském zálivu – přístav Chittagong (Bangladéš). Plánuje se rozvoj této trasy směrem k přístavům 

Myanmar, Indonésie, Srí Lanka a Thajsko. 

Kromě toho již bylo dosaženo dohod o tranzitu zboží zahraničního obchodu Běloruska přes přístavy 

v oblasti Astrachaň a dále přes Írán. Tím se podle něj „posilují pozice Ruska a Íránu na trhu 

mezinárodního nákladního tranzitu“. Společnost Shipping Lines Íránské islámské republiky (IRISL) 

vyčlenila 300 kontejnerů pro přepravu zboží do Ruska. Zprovoznili tak mezinárodní dopravní koridor 

(ITC) „Sever – Jih“, který by měl propojit Rusko, Indii a Írán. Samotná myšlenka na vytvoření 

takového dopravního koridoru vznikla v roce 1993. V září 2000, během II. mezinárodní euroasijské 

konference o dopravě v Petrohradu, podepsaly Rusko, Indie a Írán mezivládní dohodu o vytvoření 

Severojižního koridoru, který do května 2002 ratifikovali všichni účastníci, a tak vstoupila 

v platnost. Následně se k němu připojilo více než 10 zemí – Bělorusko, Kazachstán, Omán, 

Tádžikistán, Ázerbájdžán, Arménie, Sýrie, Bulharsko, Kyrgyzstán, Turecko a Ukrajina. 

VI. Role Indie 

Každý z účastníků tohoto projektu sleduje své vlastní cíle. Indie se s její pomocí snaží získat další 

obchodní cestu do Evropy a Střední Asie, Rusko – pro diverzifikaci zahraničně-obchodních vztahů 

a modernizaci dopravní a přístavní infrastruktury na jihu a Írán – stát se významným tranzitním 

centrem. 

Hlavním lobbistou projektu je dnes indická strana. Jsou zřejmé motivy, které povzbuzují Indii 

k lobování za tento projekt. Jde o získání přístupu do Střední Asie bohaté na zdroje. Indie by měla 

poslat své zboží přes Čínu, Evropu nebo Írán. Trasy přes Čínu a Evropu jsou dlouhé, drahé a náročné 

na práci, přičemž trasa přes Írán je nejschůdnější." 

Projekt Sever-Jih je realizován v podmínkách, kdy Čína začala budovat svůj projekt One Belt - One 

Road, zaměřený na budování šířkových dopravních komunikací s Evropou přes Rusko, Střední Asii 

a Středozemní moře. Jedna z tras Belt and Road bude procházet Íránem, kde se protne s ITC Sever-
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Jih, což Iránu přinese další výhody. Právě soutěž s Pekingem o vliv ve Střední Asii, kterou Indie 

považuje za strategicky důležitý region s dobrými zdroji, je jedním z nejzřejmějších důvodů severo-

jižního lobbování ITC v Novém Dillí. Napětí mezi dvěma největšími asijskými ekonomikami není 

žádným tajemstvím, 

O pozornosti Indie Střední Asii svědčí i její přání zapojit do projektu ITC „Sever-Jih“ přístav 

Chabahar, který se nachází na jihovýchodě Íránu. Dne 23. října 2021 se v Teheránu konalo první 

zasedání Koordinační rady dohody o zřízení mezinárodního dopravního koridoru mezi Íránem, Indií 

a Afghánistánem. V důsledku toho byla podepsána dohoda o tranzitu zboží přes přístav Chabahar, 

který má být použit k vytvoření tranzitního koridoru poskytujícího přístup k moři 

Afghánistánu. Západní analytici to jednoznačně připisují regionu Střední Asie. Přes území téhož 

Íránu je možné zajistit tranzit afghánského nákladu na moře, což Novému Dillí umožní vytvořit 

dopravní cestu obcházející Pákistán, který je dlouholetým spojencem Číny a úhlavním nepřítelem 

Indie. 

Není divu, že Indie v poslední době věnuje pozornost rozvoji Chabaharu. V květnu 2015 byla 

podepsána dohoda mezi Íránem a Indií o společném rozvoji přístavu, podle které se indická strana 

zavázala financovat výstavbu dvou terminálů, které dokážou odbavit až 9 milionů tun nákladu 

ročně. Chabahar měl mimo jiné ulehčit hlavní přístav Íránu na pobřeží Perského zálivu – Bandar 

Abbas. V květnu 2016 podepsaly Írán, Indie a Afghánistán v Teheránu třístrannou dohodu 

o vytvoření nové dopravní trasy založené na Chabaharu, která měla obejít Pákistán. Indie zároveň 

oznámila plány investovat 500 milionů dolarů do rozvoje přístavu. 

V roce 2021 v srpnu slíbilo Dillí, že vyčlení dalších 150 milionů dolarů na rozvoj Chabaharu a zváží 

formát své účasti na výstavbě 600 kilometrů Chabaharská železnice – Zahedan, která by měla propojit 

přístav s dopravním systémem Afghánistánu. Dillí považuje Chabahar za tranzitní uzel pro celý 

region. Je to díky jeho poloze na trase spojující Indii se zeměmi Střední Asie. To jí vede k investicím 

do rozvoje dopravní a přístavní infrastruktury v Chabaháru. 

Z pohledu Ruska je nepochybným plusem zaměření dopravních koridorů podle zeměpisné délky, 

z nichž většina je v severní Eurasii postavena v šířkovém směru. Projekt Sever-Jih má však 

v současné podobě poměrně komplikovanou logistiku. Dvojitá nebo i trojnásobná překládka zboží 

z moře na silniční a železniční přepravu a naopak, může vést k tomu, že dodané zboží ve srovnání 

s levnou námořní přepravou bude příliš drahé. Podobný projekt Ukrajiny na dodávky zboží do Číny 

přes Černé moře, Zakavkazsko, Kaspické moře a Kazachstán, který Ukrajina podnikla po prudkém 

zhoršení vztahů s Ruskem v roce 2014, skončil z velké části neúspěchem právě kvůli příliš složité 

a drahé logistice.  Nelze zapomínat, že Indie v rámci ITC „Sever-Jih“ sleduje nejen ekonomické, ale  

i geopolitické zájmy, snaží se o rozšíření obchodních vazeb a posílení svého vlivu v regionu Střední 

Asie. Rusko má o tento projekt zájem především z ekonomického hlediska a není absolutně nutné, 

aby se účastnilo konfrontace mezi Indií a Čínou a Pákistánem. 

VII. Závěr 

Evropská unie stojí před velkým strategickým dilematem. Není jasné, jak se zachová k těmto 

procesům, neboť je nemůže ignorovat.  Pokud bude opakovat staré chyby vůči Rusku a Turecku, 

nelze vyloučit její další oslabení. Přitom formování uvedeného prostoru nemůže dlouhodobě zabránit, 

vzhledem k vývojovým tendencím Indie k ekonomické velmoci a populačnímu vývoji Iránu 

a Turecka. A na předním východě neexistuje síla, která by mohla uvedený vývoj zbrzdit.  

To se začíná projevovat v postojích Saudské Arábie a dalších států, včetně Izraele. Americká varianta 

destabilizace (irácký a afghánský model) je zatím všechno možné, jenom ne úspěch. Přitom v EU 

dokonce panují představy, že vtáhnou Gruzii do EU. A co zájmy Turecka, Ruska a Iránu? 

A o zakaspickou ropu a zemní plyn nebude mít zájem 1,5 miliardová ekonomika? Nevstoupí do hry 

ještě Indie.  A Rusko s Tureckem se dobrovolně vzdají ve prospěch EU těchto zdrojů, 

nebo připravujeme další neúnosný konflikt?  
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Dle našeho názoru tyto tři státy ovládnou i zakavkazské republiky. Představa, že se nám podaří je 

blíže připoutat k EU, je pouze dalším chybným postojem. Obzvláště když naše politika začíná 

povyšovat naše hodnotová kritéria nad výhodnost zahraničního obchodu. Tím zároveň zmenšujeme 

prostor pro přirozený „demonstrační efekt“ našeho způsobu života a snažíme se o jeho 

„vtlačení“ do fungování jejich sociálních struktur.  Pokud nechceme znova nastolit politický 

kolonialismus, a tentokrát s rizikem našeho zničení je zapotřebí měnit paradigma našeho chování; 

nikoliv našich norem a zvyků, které však v první řadě musíme uplatňovat u sebe.  Je pravdou, že tyto 

státy nenaleznou spolu snadně společnou řeč, takže s vysokou pravděpodobností neustanoví společný 

koordinační orgán mající politické ambice v rámci světa. Ale můžeme je dotlačit do stádia 

vzájemných ekonomických vazeb, kdy spolupráce bude mít snahu vytlačit EU ze vzájemné 

spolupráce, proto aby nám uškodili.  

Dle našeho názoru je pravděpodobně nutné začít myslet v kategoriích spolupráce, držet se zásady, 

že rozvinuté ekonomiky umožňují větší míru vzájemné ekonomické výhodnosti než slabé, 

zdevastované, vyčerpané státy.  V těchto zemích je důležité hledat příležitosti a možnosti založené 

na specializaci a vysoké kvalitě a kvalifikaci. 
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Přílohy 

Tabulka A. Export v mil. US dolarů u vybraných států 

EKONOMIKA Produkt/Sektor 2019 2020 2021 

Svět Zboží celkem 19004555 17645180 22283819 
 

Zemědělské produkty 1779888 1803125   
 

Paliva a těžební produkty 3087959 2325713   
 

Výrobky zprac. průmyslu 12749954 12130889   

Čína Zboží celkem 2499457 2589952 3363959 
 

Zemědělské produkty  81726 78151   
 

Paliva a těžební produkty 78658 61178   
 

Výrobky zprac. průmyslu 2325156 2422546   

EU Zboží celkem 5825354 5475445 6625560 

 Extra EU 2386192 2210678          2577143 
 

Zemědělské produkty 641514 653850   

 Extra EU 244118 231444  
 

Paliva a těžební produkty 464875 358228   

 Extra EU 166982 126631  

 Výrobky zprac. průmyslu 4637165 4364264   

 Extra EU 1939770 1792586  

Indie Zboží celkem 324340 276410 395408 
 

Zemědělské produkty 37371 38872   
 

Paliva a těžební produkty 55978 40591   
 

Výrobky zprac. průmyslu 229445 195416   

Irán Zboží celkem 65718 46916 72345 
 

Zemědělské produkty 5721 6282   
 

Paliva a těžební produkty 22519 9432   
 

Výrobky zprac. průmyslu 17589 15007   

Rusko Zboží celkem 419721 333374 494025 
 

Zemědělské produkty 33722 36464   
 

Paliva a těžební produkty 248032 171033   
 

Výrobky zprac. průmyslu 83455 71747   

Turecko Zboží celkem 180833 169638 225291 
 

Zemědělské produkty 20284 21253   
 

Paliva a těžební produkty 14854 11409   
 

Výrobky zprac. průmyslu 140945 131700   

USA Zboží celkem 1643161 1424935 1754578 
 

Zemědělské produkty 164803 170493   

 Paliva a těžební produkty 243141 201283   

 Výrobky zprac. průmyslu 1036401 915224   

Bělorusko Zboží celkem 32955 29179 39990 

 Zemědělské produkty 6414 6686  

 Paliva a těžební produkty 7216 4047  

 Výrobky zprac. průmyslu 17802 16813  
 

Zdroj: WTO: Statistics on merchandise trade. Merchandise trade by commodity group (US$ million) 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm
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Tabulka B. Import zboží v mil. US dolarů 
EKONOMIKA Produkt/Sektor 2019 2020 2021 

Svět Zboží celkem 19316692 17871990 22518788 
 

Zemědělské produkty 1827560 1849613   
 

Paliva a těžební produkty 3174957 2422243   
 

Výrobky zprac. průmyslu 13787298 13028454   

Čína Zboží celkem 2078386 2065964 2687529 
 

Zemědělské produkty 199285 215838   
 

Paliva a těžební produkty 574862 527949   
 

Výrobky zprac. průmyslu 1240245 1289467   

E U Zboží celkem 5544301 5154615 6456884 

 Extra EU 2172972 1961331 2492856 

 Zemědělské produkty 595321 598475   

 Extra EU 179991 177647  

 Paliva a těžební produkty 786927 573250   

 Extra EU 490235 334351  

 Výrobky zprac. průmyslu 4105414 3903776   

 Extra EU 1466305 1403053  

Indie Zboží celkem 486059 373202 572520 

 Zemědělské produkty 27931 26188   

 Paliva a těžební produkty 177565 123616   

 Výrobky zprac. průmyslu 240150 194319   

Irán Zboží celkem 41828 38757 48977 

 Zemědělské produkty 13090 12036   

 Paliva a těžební produkty 805 1099   

 Výrobky zprac. průmyslu 24854 24130   

Rusko Zboží celkem 253876 239641 303927 

 Zemědělské produkty 31226 30102   

 Paliva a těžební produkty 9555 8520   

 Výrobky zprac. průmyslu 202739 183939   

Turecko Zboží celkem 210345 219517 271424 

 Zemědělské produkty 19798 19726   

 Paliva a těžební produkty 56871 44814   

 Výrobky zprac. průmyslu 121933 129244   

USA Zboží celkem 2567445 2406932 2937140 

 Zemědělské produkty 181083 186062   

 Paliva a těžební produkty 265652 185778   

 Výrobky zprac. průmyslu 1994266 1891603   

Bělorusko Zboží celkem 39477 32767            41593 

 Zemědělské produkty 4916 4482  

 Paliva a těžební produkty 10902 7690  

 Výrobky zprac. průmyslu 22349 19613  

Zdroj: WTO: Statistics on merchandise trade. Merchandise trade by commodity group (US$ million) 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm 
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Tabulka C. Údaje o ekonomické vyspělosti vybraných zemí 
Země  Ukazatel 2021  2020    2014 

Bělorusko HDP na zaměst.  osobu (konst. 2017 PPP US $) 39327 38009 37966 
 

HDP, PPP (konst. 2017 mezinárodní US $  mld.) 184 180 181 
 

HDP na osobu, PPP (konst. 2017 mezin. $) 19751 19186 19119 

Indie HDP na zaměst.  osobu (konst. 2017 PPP US $) 20990 20271 15104 

 HDP, PPP (konst. 2017 mezinárodní US $  mld.) 9,301 8,537 6,629 

 HDP na osobu, PPP (konst. 2017 mezin. $) 6675 6186 5116 

Irán HDP na zaměst.  osobu (konst. 2017 PPP US $) .. 55311 54772 

 HDP, PPP (konst. 2017 mezinárodní US $  mld.) .. 1,257 1,162 

 HDP na osobu, PPP (konst. 2017 mezin. $) .. 14971 15006 

Rusko HDP na zaměst.  osobu (konst. 2017 PPP US $) 59853 56641 53341 

 HDP, PPP (konst. 2017 mezinárodní US $  mld.) 4,080 3,892 3,806 

 HDP na osobu, PPP (konst. 2017 mezin. $) 27969 26578 26057 

Turecko HDP na zaměst.  osobu (konst. 2017 PPP US $) 94070 87147 73764 

 HDP, PPP (konst. 2017 mezinárodní US $  mld.) 2,660 2,390 1,920 

 HDP na osobu, PPP (konst. 2017 mezin. $) 31252 28393 24881 

USA HDP na zaměst.  osobu (konst. 2017 PPP US $) 134363 130770 122353 

USA HDP, PPP (konst. 2017 mezinárodní US $  mld.) 20,932 19,809 18,243 

USA HDP na osobu, PPP (konst. 2017 mezin. $) 63069 59755 57300 

E U HDP na zaměst.  osobu (konst. 2017 PPP US $) 97640 93154 92835 

 HDP, PPP (konst. 2017 mezinárodní US $  mld.) 19,767 18,669 17,694 

 HDP na osobu, PPP (konst. 2017 mezin. $) 44024 41720 39889 

Zdroj: World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

Tabulka D. Zakavkazké republiky. Základní údaje 
Země 

 
2014 2019 2020 2021 

Armenie HDP, PPP (konstant. 2017 mezinárod. $) mil. 32 094 40 384 37 395 39 527 

 HDP na zaměstnance (konstant. 2017 PPP $) 28975 38991 39465 40942 

 HDP na osobu, PPP (konstant. 2017 mezinárod. $) 11019 13654 12619 13317 

Ázerbájdžá
n 

HDP, PPP (konstant 2017 mezinárod. $) 141 767 144 771 138 546 146 305 

 HDP na zaměstnance (konstant. 2017 PPP $) 31117 29812 30559 31601 

 HDP na osobu, PPP (konstant. 2017 mezinárod. $) 14867 14442 13727 14421 

Gruzie HDP, PPP (konstant 2017 mezinárod. $) 45 580 55 762 51 992  57 378  

 HDP na zaměstnance (konstant. 2017 PPP $) 26964 33682 36212 36855 

 HDP na osobu, PPP (konstant. 2017 mezinárod. $) 12255 14989 13966 15471 

Součet  HDP, PPP (konstant 2017 mezinárod. $) mil.       219 
441 

  240 
917 

  227 
951 

     243 
210 

Zdroj: World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 
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Tabulka E.Zahraniční obchod Zakaspických republik 

 Export 

  2019 2020 2021 

Arménie Zboží celkem 2640 2544 3023 
 

Zemědělské produkty 776 748   
 

Paliva a těžební produkty 938 954   
 

Výrobky zprac. průmyslu 674 562   

Ázerbájdžán Zboží celkem 19636 13470 21697 
 

Zemědělské produkty 899 896   
 

Paliva a těžební produkty 17996 12096   
 

Výrobky zprac. průmyslu 565 478   

Gruzie Zboží celkem 3798 3343 4242 
 

Zemědělské produkty 911 952   
 

Paliva a těžební produkty 765 909   
 

Výrobky zprac. průmyslu 2041 1375   

Celkem     

Import 

Armenie Zboží celkem 5514 4559 5357 

 Zemědělské produkty 902 853   
 

Paliva a těžební produkty 879 818   
 

Výrobky zprac. průmyslu 3169 2837   

Ázerbájdžán Zboží celkem 13668 10731 11556 

 Zemědělské produkty 2079 2039   

 Paliva a těžební produkty 1032 404   
 

Výrobky zprac. průmyslu 8367 7762   

Gruzie Zboží celkem 9519 8053 10073 

 Zemědělské produkty 1289 1226   

 Paliva a těžební produkty 1994 1639   

 Výrobky zprac. průmyslu 6202 5141   

Zdroj: World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 
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LIFE SATISFACTION OF HELPING PROFESSIONS 

Maria Vašutová1, Libuše Halfarová2  

Abstract 

The issue of quality of life, life values, perception of life goals, perception of the future and life 

satisfaction in general, all of this is currently coming into a new light. The presented article deals 

with the issue of life satisfaction. The aim of this review study is to present this area with regard to the 

professional group of teachers and to point out the factors and aspects of life satisfaction that find 

their response in the field of research. Special attention is paid to the results of research using the life 

satisfaction questionnaire of Fahrenberg et al. (in the German original Fragen 

zur Lebenszufriedenheit), which is used as a standardized tool not only in German-speaking 

countries, but also in international versions, including Czech. 

Keywords 

Life Satisfaction, Happines, Teachers, Job Satisfaction, Assessment, Questionnaire 

I. Úvod 

Nejen postpandemické výzvy, ale v současné době především ony, a též v současnosti nabízející se 

příležitosti se v nemalé míře týkají kategorie lidského potenciálu, jehož úloha se v ekonomickém 

a sociálním pohybu současné společnosti zvýraznila především ve vzdělávacím systému, a to nejen 

v oblasti samotného vzdělávání s rychlým tempem jeho digitalizace, ale na druhé straně nedostatkem 

učitelů a jejich následné vyčerpanosti. Riziko syndromu vyhoření je však spjato se všemi 

pomáhajícími profesemi, čímž může být ohrožena kvalita rozvoje lidského potenciálu, což kromě 

dalších faktorů dokáže poznamenat životní a pracovní spokojenost lidí. Pro učitele je pochopitelně 

jejich profese důležitou součástí života. Práce a kariéra nejsou jen prostředky k zajištění finanční 

samostatnosti, očekává se od nich také to, že člověku přinesou zadostiučinění, které povede k jejich 

životní spokojenosti. Učitelé by měli být schopni poznávat svět a jeho proměnné, pronikat 

do odehrávajících se jevů a dějů, rozumět faktorům, které náš svět dotvářejí. Učitel by měl 

též vychovávat, tj. formovat osobnost žáka, spoluvytvářet jeho postoje a hodnoty, charakter, vůli, 

temperament, seberegulační vlastnosti aj. Je jedním z hlavních aktérů výchovně-vzdělávacího 

procesu, je nositelem a zprostředkovatelem systematicky upravených poznatků a také strážcem 

pravidel, ideálů a hodnot. Smyslem učitelství je účast na zprostředkovávání kulturního dědictví 

z jedné generace na druhou a také na směrování nastupující nové generace do světa dospělých 

(Vališová et al., 2011). Gillernová, Kebza a Rymeš et al. (2011) řadí povolání učitele mezi pomáhající 

profese. 

Velmi rozšířený pohled veřejnosti na pedagogickou profesi je charakterizován názorem, že učitelství 

není jen povoláním, ale především posláním této vybrané skupiny žen a mužů. Tento pohled pramení 

z přesvědčení, že učitelství je činnost více vznešená než většina profesí jiných. A to především z toho 

důvodu, že klade na osobnost učitele velmi vysoké požadavky mravní a charakterové (Jůvová et al., 

2012). Přístup založený na pojmu poslání tak získává podobu vnitřního závazku, s nímž se člověk 

ztotožňuje a jehož prostřednictvím zdůvodňuje i smysl svého života, své existence. Učitel je velmi 

důležitým činitelem procesu socializace. Jsou na něj kladeny vysoké požadavky, jelikož se stává 

průvodcem žáka na jeho cestě za objevením světa a pravidel společnosti a světa dospělých. 

Procesy učení, nezbytné pro kompetentní zvládnutí současných i budoucích sociálních, kulturních, 

ekonomických a též globálních výzev, se nezaměřují pouze na získávání znalostí, ale týkají se také 
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Proceedings of the International Scientific Conference  

 

 382 

sociálních, etických, motivačních a praktických zkušeností. K tomu je zapotřebí podpory 

profesionálních učitelů, pro něž je nesporně důležitým předpokladem životní, ale i pracovní 

spokojenost. Předkládaná přehledová studie představí stěžejní teorie a přístupy z oblasti životní 

spokojenosti u vybraných pomáhajících profesí, zejména u učitelů a zmapuje stav jejich výzkumu. 

Východiskem je studium a analýza našich a zahraničních pramenů sahajících od osmdesátých let  

20. století až po současnost. 

II. Vymezení životní spokojenosti, definiční rámec 

Koncept životní spokojenosti souvisí s dalšími pojmy, jako jsou třeba osobní/subjektivní pohoda 

(well-being), kvalita života, štěstí (hapinness) a zdraví (health). Je ovšem nutné brát v úvahu 

především různou míru jejich objektivity, nebo naopak subjektivity. Vzhledem k tomu, že každý 

jedinec je od jiného odlišný a jednotlivé stránky svého života vnímá a posuzuje jinak, 

je komplikované tyto pojmy jednoznačně vymezit. Blatný (2005, s.12) uvádí, že well-being: 

„je subjektivní reflexe lidského prožívání a hodnocení vztahu k sobě i k okolnímu světu včetně jeho 

psychologického zpracování.“ Z tohoto pojetí je možné vycítit určitou dávku subjektivity, 

tedy že v hlavní roli je subjekt hodnotící své prožívání. Jistou míru subjektivity lze najít také 

u Kellyho (2012), dle kterého je životní spokojenost spojena s uspokojením potřeb a přání. 

Jde tedy o jakousi osobní spokojenost a naplnění. Životní spokojenost, kvůli které jsou uspokojovány 

naše potřeby, má dlouhodobější charakter. Nejprve musejí být naplněny naše primární potřeby 

a až poté lze naplnit naše přání. O subjektivním hodnocení jedincem hovoří také Kalman et al. (2010), 

jenž životní spokojenost definuje jako hodnocení různých oblastí života jednotlivcem. Životní 

spokojenost je podle autorů v průběhu života poměrně stálá, a to ve srovnání se spontánními pocity, 

které se vztahují ke zkušenostem právě prožitým. Podle Blatného (2005, In Hejlová, 2020) je životní 

spokojenost užívaným pojetím v oblasti psychologie osobní pohody. V této souvislosti hovoříme 

o vědomém a celkovém hodnocení vlastního života jako jednotného celku. Toto hodnocení má 

přímou souvislost se spokojeností v subjektivních oblastech života jedince, do kterých je zahrnuta 

rodina, zaměstnání, přátele, sebehodnocení, ekonomický status, sociální postavení a kognitivní složka 

osobní svobody.   Shin a Johnson (1978) definovali životní spokojenost již před pětačtyřiceti lety. 

Dle těchto autorů se jedná o celkové hodnocení kvality života, a to samotným jedincem, z hlediska 

daných kritérií. Toto hodnocení pak probíhá na základě srovnání životních poměrů jedince s tím, 

co on sám považuje a vnímá jako určitý standard. Tato kritéria tedy vycházejí z preferencí jedince 

a nejsou stanovena někým jiným (Pettay, 2008, In Hejlová, 2020). Dle Schalocka (2004) představuje 

životní spokojenost subjektivní hodnocení života jedince, které provádí přímo zkoumaná osoba. 

Znamená to určitou subjektivitu ve smyslu hodnocení životní spokojenosti. Avšak kvalita života 

určitého člověka jinými osobami být posuzována může. 

S konceptem životní spokojenosti souvisí zákonitě kvalita života. Řehulka a Řehulková (2006) 

zdůrazňují, že kvalita života může být definována různými způsoby, proto je nutné ji odlišit od pojmů 

jako jsou životní spokojenost, osobní pohoda nebo uspokojení nad dobrým zdravím. Dle definice 

Světové zdravotnické organizace je kvalitou života to: „jak jedinec vnímá své postavení ve světě 

v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a ve vztahu k jeho osobním cílům, 

očekáváním, zájmům a životnímu stylu“. Samotný pojem kvalita života byl poprvé použit v USA 

po druhé světové válce. Odborníci tehdy začali zkoumat nejen dostatečný finanční příjem, ale též jiné 

faktory, jež jsou důležité pro to, aby byl život vnímán jako „dobrý“ (Mazaheri, 2010). Podobně 

pak hovoří Křížová (In Payne, 2005), která uvádí, že kvalita života je ztotožňována s něčím, co je 

dobré pro jedince i pro druhé, s něčím, co je žádoucí, co je výrazně subjektivně podmíněno a má 

relativistický charakter. Pojem kvalitní život je pak vyjádřen rovnováhou a harmonií mezi často 

protikladnými požadavky; autonomie, propojenost, otevřenost, růst, vývoj, trvání a kontinuita, 

aktivita i relaxace. Je tedy zřejmé, že se lidé snaží vést kvalitní život a neustále jej chtějí zlepšovat. 

Lašek (2004) tvrdí, že lidé řeší životní pohodu, spokojenost, a tyto stavy se snaží zlepšovat 

a uchovávat. Právě dosažení pozitivního stavu těla i mysli, a následné udržení tohoto stavu, 

je pro jedince a jejich život velmi důležitým předpokladem. Pro dosažení tohoto pozitivního stavu je 
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však nutné docílit spokojenosti v konkrétních oblastech a dimenzích života jedince. Schalock (2004, 

In Hejlová 2020) zmiňuje osm dimenzí kvality života: emocionální pohodu, spokojenost jedince, 

schopnost vychutnávat si život, emocionální stabilitu, interpersonální vztahy (interakce s okolím, 

vztahy s rodinou a vrstevníky aj), materiální pohodu (finanční příjem, zaměstnání či úroveň bydlení), 

osobní rozvoj (dosažené vzdělání, stupeň rozvoje kognitivních a sociálních kompetencí, osobní 

výkonnost), fyzickou pohodu (celkové zdraví člověka, každodenní aktivity), sebeurčení (úroveň 

nezávislosti jedince, osobní cíle, hodnoty, způsob realizace očekávání a tužeb), zapojení 

do společnosti (role ve skupině, v komunitě apod.) a práva jedince (základní lidská práva, práva 

legislativně vymezená ). 

III. Determinanty životní spokojenosti 

Chceme-li životní spokojenost měřit, musíme vzít v úvahu rozmanitost dimenzí, které ji tvoří. 

Esenciální součástí kvality života jsou základní potřeby, významná je také víra v naplněnost života 

a ve štěstí. Přispívají k ní rovněž sociální faktory, ale existují rovněž různé kulturní, psychologické, 

mezilidské, duchovní, finanční, ekonomické, politické a filozofické dimenze, na něž lze nahlížet 

jako na determinanty životní spokojenosti. Výzkum životní spokojenosti má dlouhou tradici a mnoho 

vědců z různých oborů věnovalo a věnuje své úsilí identifikaci determinantů životní spokojenosti 

z různých perspektiv. Jejich zájem se soustřeďuje na vlivy biologických, psychologických 

a sociodemografických podmínek a jejich vzájemné souvislosti. Analýza blahobytu, štěstí a pohody, 

v jejichž centru stojí aspirace, hodnoty, vrstevnické skupiny, to vše má začátky v amerických studiích 

ze sedmdesátých let dvacátého století. Biologové i psychologové považují především osobnost 

jednotlivce a genetické vlivy na něj působící za hlavní determinanty blahobytu. 

Sociologové a sociální psychologové se zajímají především o vliv sociálního postavení, finančních 

příjmů, vzdělání, podmínek na trhu práce a sociálních vztahů na hodnocení životních podmínek 

(Headey, Wearing 1992, In Ščudlová, 2017). Předpoklady, které významně ovlivňují životní 

spokojenost, jsou zdraví, příjem a nezaměstnanost, kromě toho jsou garanty vyšší životní 

spokojenosti sociální vztahy a manželství. Pouze přibližně dvacet procent změn stavu životní 

spokojenosti lze vysvětlit sociodemografickými faktory (Diener, Suh 1997). 

Životní spokojenost jako téma výzkumu již objevili také ekonomové. Ti nahlížejí na subjektivní 

spokojenost jako na indikátor individuálního využití životních podmínek a poskytují zajímavé 

výsledky srovnání zemí v absolutní a relativní úrovni životní spokojenosti (Frey, Stutzer 2002). 

Existují rovněž snahy teoreticky určit determinanty blahobytu, počínaje Aristotelem přes Maslowovu 

hierarchii potřeb až po seznam četných ukazatelů, které sumarizují dlouhou řadu oblastí života 

v naději, že co nejkomplexněji determinanty štěstí zachytí (Böhnke, Kohler 2007). Tuto oblast shrnul 

do triády „mít“, „milovat“, „být“ Eric Allardt (1993), přičemž dimenzi „mít“ vztáhl k materiálním 

zdrojům a životním podmínkám jako jsou příjmy, základní spotřební zboží, bydlení, práce apod. 

Dimenze „milující“ zahrnuje sociální vztahy, emoční podporu a sociální integraci obecně, a dimenze 

„být“ odkazuje na obecnou touhu po uznání a sociální integraci. Allardtovu triádu dodnes sdílí OECD 

(2013) jako dimenzi kvality života ve čtyřech oblastech: mít, milovat, být, žít v dobrém zdraví. 

K nim přidává kategorie demografické: věk a pohlaví (Ščudlová, 2017). 

Štěstí nemá jednu konkrétní, specifickou, podobu, nemůžeme je tedy konkrétně pojmenovat. 

Pro každého člověka představuje štěstí něco jiného. Diener a Biswas-Diener (In Slezáčková, 2012) 

vyzdvihují procesuální stránku štěstí, v níž se nejedná o konečný stav, nýbrž o permanentní proces. 

Upozorňují též na to, že štěstí může být bráno jako příčina i následek životní spokojenosti a úspěšnosti 

člověka. Křivohlavý (2013) zase poukazuje na to, že štěstí je pojem, o němž má každý jednotlivec 

svoji vlastní představu. V této souvislosti psychologové dávají štěstí přesnější a uchopitelnější názvy, 

jako například spokojenost se životem, well-being. Štěstí je pocit tělesného i duševního blaha, tedy 

opět celková spokojenost či pohoda.  

Na životní spokojenost může mít zásadní vliv zdraví. Z tohoto důvodu je důležité osvojit si zdravý 

životní styl, který představuje nejen fyzickou péči o tělo, ale také dodržování principů mentální 
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hygieny, do níž spadá sebevýchova, duševní hygiena, optimalizace psychické zátěže, správné 

rozdělení (dávkování) práce a odpočinku, spánku, přiměřená autoregulace kognitivních, 

emocionálních, motivačních a sociálních aspektů osobnosti a vhodná regulace fyzického prostředí, 

ve kterém se nacházíme (Mlčák, 2011). Podle WHO je zdraví definováno jako: „stav úplné tělesné, 

duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci či vady“. Zdraví je chápáno i jako 

určitá schopnost a předpoklad sociálně a ekonomicky produktivního života (Zavázalová et al., 2004). 

Podobně vymezuje zdraví také Křivohlavý (2001). Autor hovoří o celkovém (tělesném, psychickém, 

sociálním a duchovním) stavu člověka, kvůli němuž může dosahovat optimální kvality života. 

Aelterman et al. (2007, In Hejlová, 2020) vymezili tři základní kategorie, které mají vliv na osobní 

pohodu a životní spokojenost: osobní faktory, profesní a pracovní faktory, sociální faktory. 

Dle Kalmana (2010) jsou významnými determinantami životní spokojenosti věk, zdravotní stav, 

fyzická výkonnost, sociální vztahy, socioekonomický status, životní události a spiritualita jedince 

(v širším pojetí celkový životní postoj, transcendence, smysl života, víra, religiozita), přátelé, známí, 

příbuzní, ale též stupeň kvality bydlení. 

IV. Výzkumné studie 

Jak bylo zmíněno výše, nezbytnou součástí životní spokojenosti je všeobecná pracovní spokojenost, 

která je důležitým faktorem u pracovníků pomáhajících profesí. V řadě studií, z nichž některé jsou 

uvedeny níže, se podařilo konkretizovat jevy, jež životní spokojnost učitelů, případně jiných 

pomáhajících profesí, ovlivňují. 

Faktor pohlaví 

Z hlediska rozdílů mezi pohlavími je podle Brichena et al. (2009) v některých výzkumných studiích 

uváděno, že muži pracující jako učitelé vykazují nižší hodnoty co se týká spokojenosti se svou prací, 

a tak i s celkovou vlastní životní spokojenosti. Další skupinou s nízkou úrovní osobní pohody a životní 

spokojenosti jsou starší učitelé i učitelky s dlouholetou praxí. Učitelky jsou však lépe vybaveny 

ke zvládání stresových situací, lépe se přizpůsobují organizační struktuře školy a celkové situací 

ve školství. Naproti tomu v rozsáhlé studii provedené v Německu lze nalézt odchylky u vlivu pohlaví, 

kdy učitelky jsou častěji zařazeny do rizikového vzorce zvládání stresu než učitelé - muži. 

(Hedderich, 2011, s. 4) Některé studie zase naznačují, že mírně vyšší životní spokojenost lze 

pozorovat u žen (Wood et al., 1989; Boarini et al., 2012). 

Faktor věku 

Příčinou menší spokojenosti starších pedagogů mohou být zhoršující se schopnosti efektivně zvládat 

každodenní stresové situace (Bricheno et al., 2009; Aelterman et al., 2007). Podle Heddericha hrozí 

zvýšené riziko zvládání stresových situací až u šedesáti procent všech dotázaných učitelů. 

Nelze ovšem potvrdit, že tato data souvisejí s věkem respondentů (Hedderich, 2011, s.57). 

Faktor zdraví 

Na životní spokojenost související s faktorem zdraví u pedagogů se své studii zaměřila Popelková 

(2011, In Hejlová, 2020). Autorka srovnávala tři profesní skupiny: pedagogy, zdravotnické 

pracovníky, zaměstnance bank. Nejnižší úroveň spokojenosti se zdravím byla zjištěna u skupiny 

pedagogů, naopak nejvyšší u lidí pracujících v oblasti bankovnictví. Mezi zdravotnickým personálem 

a učiteli signifikantní rozdíl zjištěn nebyl. Popelková (2011) uvádí možné příčiny zmiňovaných 

zjištění: vysoce stresující podmínky a celková náročnost učitelského povolání, časté či dlouhotrvající 

přepracování, problémové chování žáků, špatné materiální zabezpečení (nízké platové ohodnocení), 

neustálý tlak na další vzdělávání a rozvoj pedagogů. 

Profesní, pracovní a sociální faktory 

Spokojenost s prací je silně provázána s životní spokojeností a celková spokojenost se životem 

ovlivňuje spokojenost s prací. Aktuální výzkumy se stále více věnují otázkám, co udržuje lidi 

zdravými, co přispívá k jejich spokojenosti v práci, jak se mohou vypořádat se stresem a zátěží. 

Tyto otázky jsou například základem výzkumu týmu Klusmanna a kol. (2008), který zkoumal faktory 

související jak s pracovní pohodou (vysoká pracovní spokojenost a nízká únava), tak s profesní 
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angažovaností a odolností učitelů. Úspěšní učitelé jsou ti, kteří vykazují vysokou úroveň pracovní 

pohody a zároveň jsou schopni vytvořit pro učení optimální prostředí. I Bricheno et al. (2009) uvádějí, 

že studie zaměřené na osobní pohodu a životní spokojenost učitelů jsou často zaměřeny na pracovní 

spokojenost, negativní aspekty stresu, duševního zdraví a syndrom vyhoření. Podle výzkumu Luque-

Reca et al. (2022) působí pracovní spokojenost také jako zprostředkovatel mezi individuálními 

emočními zdroji a životní spokojeností. Konkrétně, že rys regulace emocí pozitivně ovlivňuje životní 

a pracovní spokojenost jak u zdravotnických pracovníků, tak u učitelů. Na základě jedné 

z nejdůležitějších a nejznámějších studií v německy mluvících zemích na téma stresu v učitelské 

profesi, do níž se zapojilo více než 7 600 učitelů, vykazují učitelé ve srovnání s jinými profesními 

skupinami vyšší podíl problematických a rizikových vzorců jeho zvládání (Schaarschmidt, 2005, 

s. 26). Rozdíly v životní spokojenosti z pohledu druhu povolání se zabývali Sahoo, Mohap (2009). 

Nejvyšší životní spokojenost byla jimi zjištěna ve skupině učitelů a u lékařů. Z hlediska sledovaných 

oblastí vykazovali tito jedinci nejvyšší spokojenost ve sféře sociálních vztahů a postoji k vlastní 

osobě. Nejnižší životní spokojenost vykazovali administrativní pracovníci (Sahoo, Mohap, 2009 

In Hejlová). Vztahem mezi pracovní spokojeností a životní spokojeností u pedagogů se v USA 

zabýval už téměř před čtyřiceti lety Boardman (1985) a ten zjistil mezi těmito dvěma koncepty 

pozitivní korelace. Pokud se týká jednotlivých aspektů životní spokojenosti, vykazovali pedagogové 

nejvyšší hodnoty v oblastech zdraví a rodinného života. Coby nejdůležitější faktory, které přispívají 

k pracovní spokojenosti, byla identifikována možnost svobodné volby vyučovacích metod, míra 

pociťované zodpovědnosti, oddanost či nadšení pro samotnou učitelskou práci. Celkově pak byla 

u učitelů zjištěna vysoká úroveň pracovní spokojenosti (Ščudlová, 2017). 

Faktor rodiny 

V případě rodiny učitelům nejvíce štěstí přináší faktor partnerství a rodičovství. Výzkumy ukazují, 

že lidé žijící v manželství mají delší život jsou šťastnější, spokojenější. Mají méně psychických 

a případně depresivních potíží. Lidé žijící v manželství mají méně chronických onemocnění a jsou 

méně závislí na návykových látkách. U této profese je evidováno rovněž méně sebevražd. 

V roce 2010 a 2012 proběhl Evropský sociální výzkum (ESS), kterého se zúčastnila i Česká 

republika. Z hlediska životní spokojenosti se zjistilo, že sezdaní lidé se řadili do skupiny velmi šťastní 

častěji než jedinci bez partnera. Nezadaní lidé patří častěji do skupiny nešťastní. Dále se zjistilo, 

že jedinci, kteří žijí v manželství jsou se svým životem celkově spokojenější. 

V. Výzkumné studie realizované dle Dotazníku spokojenosti (dále jen DŽS) 

V následujícím textu jsou popsány dvě studie, které se realizovaly na půdě Vysoké školy PRIGO 

v Havířově, na Ostravské univerzitě, a čtvrtá na Vysoké škole ve Wroclavi v Polsku. Ve všech 

předložených studiích byl použit Dotazník životní spokojenosti (dále jen DŽS). Tento dotazník, 

autorů Fahrenberga, Myrteka, Schumachera a Brählera, se používá k zaznamenání relevantních 

aspektů životní spokojenosti v deseti oblastech života: Zdraví, práce a zaměstnání, finanční situace, 

volný čas, manželství a partnerství, vztah k vlastním dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé, známí 

a příbuzní a bydlení. Každá oblast se skládá ze sedmi položek, které jsou hodnoceny na sedmibodové 

Likertově stupnici od 1 (velmi nespokojen) do 7 (velmi spokojen). Kromě měření životní 

spokojenosti v jednotlivých doménách umožňuje DŽS také hodnocení obecné životní spokojenosti. 

DŽS obsahuje i oblast výzkumu "práce a zaměstnání", která má sedm podškál. Těmi se zkoumají 

kategorie: profesní postavení, jistota budoucího zaměstnání, úspěch, možnosti profesního postupu, 

pracovní atmosféra, rozsah pracovních nároků a náročnost práce. Dotazník proto lze použít k měření 

spokojenosti učitelů v oblasti práce a zaměstnání. 

Výzkumné šetření autorky Ščudlové (2017) 

Otázkou spokojenosti učitelů se ve svém výzkumu provedeném za pomoci kombinace několika 

metod, respektive dotazníků včetně DŽS, zabývala Ščudlová (2017). Za účelem empirického ověření 

postulovaných hypotéz uskutečnila prostřednictvím těchto dotazníků sběr dat z řad učitelů 

v gymnáziích na Ostravsku a Olomoucku. Výzkumný soubor tvořilo 169 učitelů s převahou žen 

v poměru 2:1. 
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Na základě analýzy získaných dat konstatovala autorka nejvyšší celkovou spokojenost v oblasti 

vztahu k vlastním dětem (5,90), bydlení (5,52), manželství a partnerství (5,52). Naopak nejméně byli 

učitelé spokojení s finanční situací (4,39), zdravím (5,06) a sexualitou (5,07). Objevuje se také 

zřetelná korelace mezi spokojeností s prací a celkovou životní spokojeností. Výzkum také potvrdil 

domněnku, že pracovní spokojenost souvisí s osobnostními rysy učitele. 

Výzkumné šetření autorky Hejlové (2020) 

Analýza výzkumného šetření autorky Hejlové (2020) s využitím DŽS, při němž výzkumný soubor 

tvořilo 111 respondentů z řad učitelů 1. stupně základních škol, ukázala následující:  

1) Faktor zdraví – podprůměrnou úroveň, nejnižší životní spokojenost (ŽS) vykazovalo 48 % 

respondentů. Průměrnou úroveň, nejnižší spokojenost životní úrovně vykazovalo 52 % respondentů. 

Nadprůměrnou úroveň, nejvyšší životní spokojenost, vykazovalo 0 % respondentů. 

2) Faktor práce a zaměstnání – podprůměrnou úroveň, nejnižší ŽS vykazovalo 48 % respondentů. 

Průměrnou úroveň ŽS vykazovalo 52 % respondentů. Nadprůměrnou úroveň, nejvyšší ŽS, 

vykazovalo 0 % respondentů. 

3) Faktor finanční situace – podprůměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 27 % respondentů. 

Průměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 71 %respondentů. Nadprůměrnou, nejvyšší ŽS 

vykazovalo 2 % respondentů. 

4) Faktor volný čas – podprůměrnou, nejnižší ŽS vykazovalo 13 % respondentů. Průměrnou úroveň 

ŽS vykazovalo 72 % respondentů. Nadprůměrnou úroveň, nejvyšší ŽS, vykazovalo 15 % 

respondentů. 

5) Faktor manželství a partnerství – podprůměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 48 % 

respondentů. Průměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 52 % respondentů. Nadprůměrnou, 

nejvyšší ŽS vykazovalo 0 % respondentů. 

6) Faktor vztah k vlastním dětem – podprůměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 48 % respondentů. 

Průměrnou úroveň ŽS vykazovalo 33 % respondentů. Nadprůměrnou úroveň, nejvyšší ŽS, 

vykazovalo 18 % respondentů. 

7) Faktor vztah k vlastní osobě – podprůměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 44 % respondentů. 

Průměrnou ŽS vykazovalo 52 % respondentů. Nadprůměrnou, nejvyšší ŽS, vykazovalo 4 % 

respondentů. 

8) Faktor sexualita – podprůměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 48 % respondentů. Průměrnou 

úroveň ŽS vykazovalo 52 % respondentů. Nadprůměrnou úroveň, nejvyšší ŽS, vykazovalo 0 % 

respondentů. 

9) Faktor přátelé, známí a příbuzní – podprůměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 32 % 

respondentů. Průměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 50 % respondentů. Nadprůměrnou úroveň, 

nejvyšší ŽS, 18 % respondentů. 

10) Faktor bydlení – podprůměrnou úroveň, nejnižší ŽS, vykazovalo 19 % respondentů. Průměrnou 

úroveň vykazovalo 70 % respondentů. Nadprůměrnou úroveň, nejvyšší ŽS, vykazovalo 11 % 

respondentů. 

 

Výzkumné šetření autorky Pospíšilové (2022) 

Předkládáme další výzkumné šetření, a to od Pospíšilové (2022), provedené rovněž s využitím DŽS. 

Výzkumný soubor tvořilo 300 respondentů; z řad učitelů 150 respondentů a 150 respondentů z řad 

pracovníků v sociálních službách. Autorka došla ke zjištění, že ŽS je u obou cílových skupin celkem 

vyrovnaná, avšak s tím, že pouze o 4 procenta je vyšší ŽS u respondentů z řad učitelů. V tabulce č. 1 

uvádíme výzkumná data zaměřená na úroveň životní spokojenosti v rámci jednotlivých faktorů. 

Výrazné rozdíly zaznamenáváme ve faktoru Práce a zaměstnání, Finance, Volný čas. 
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Tabulka 1 Faktory ŽS 
  ZDR PAZ FIN VČ MAP VLD VLO SEX PZP BYD 

Učitelé 33,5 40,3 40,9 40,7 35,8 42,1 40,8 33,9 41,5 37,2 

Pracovníci v sociálních službách 32,3 34,5 31,6 35,6 38,7 40,6 34,1 38,7 37 33,4 

% 4 % 17 % 29 % 14 % 7 % 4 % 20 % 12 % 12 % 11 % 

Zdroj: Pospíšilová, 2022 

Nejvyšší ŽS. Respondenti z řad učitelů nejvyšší spokojenost (skóre 42,1) mají ve faktoru Vztah 

k vlastním dětem. Respondenti z řad pracovníků sociálních služeb (PSS) nejvyšší spokojenost (skóre 

42,1) mají rovněž ve faktoru Vztah k vlastním dětem 

Nejnižší ŽS. Respondenti z řad učitelů nejnižší spokojenost (skóre 33,5) mají ve faktoru Zdraví. 

Respondenti z řad PSS nejnižší spokojenost (skóre 42,1) mají ve faktoru Finance. 

VI. Závěr 

Životní spokojenost, kvalita života obecně, osobní rozvoj a duševní pohoda, to jsou okruhy, 

jímž se věnuje v současné době zasloužená pozornost. Tato pozornost je zákonitá. Svět, v němž 

žijeme, atmosféra, která nás obklopuje, z nějakých nám skrytých příčin, ale i z příčin často snadno 

postřehnutelných, procházejí až nečekaně rychlými změnami. A tyto změny nás znejišťují. 

Někoho více, jiného méně. Dá se říct, že znejišťují především lidi dospělé, uvyklé na to, že jejich 

dosavadní běh života zásadním způsobem ovlivňovala určitá vyslovená i nevyslovená pravidla, psané 

i nepsané normy, omezení i zákonitosti, tedy jevy, které se v naší společnosti vytvářely a dotvářely 

ji po generace.  

Někdo může říct, že ke změnám ve společnosti docházelo odjakživa a též lidé byli, jsou a budou vždy 

různí. A že se vlastně neděje něco zvláštního, mimořádného, a vůbec už ne něco, co nás všechny 

ohrožuje. Pokud takové rozpory v názorech na společenský vývoj a vývoj mladé generace existují, 

je zapotřebí přejít v polemice od dojmů a emocí k faktům. Mizí úcta a pochopení k názorům jiných, 

skomírá schopnost naslouchat, a naopak bují tendence prosazovat vlastní názor a vlastní zištný zájem 

na úkor ostatních. Už po staletí se ví, že pravdě se můžeme přiblížit jedině tehdy, když spolu budeme 

otevřeně a svobodně polemizovat. 

Nejblíže mají k dětem (vztah k dětem) a k mladé generaci obecně samozřejmě rodiče a prarodiče, 

ovšem určitě neméně významnými jsou pedagogové, učitelky a učitelé, a také další pracovníci 

pomáhajících profesí. To oni jsou těmi, kdo mladé připravují na život v dospělosti a do určité míry 

ovlivňují tak jejich životní spokojenost.  To znamená, že máme na mysli pochopitelně především děti, 

předat něco, co je obohatí do té míry, že i ony budou jednou, až dospějí, v životě úspěšné, a hlavně 

se svým životem spokojené. A to jsou hlavní důvody vedoucí nás k tomu, abychom se věnovali právě 

otázkám spojeným s jejich kvalitou života, životních hodnot, přijímáním hodnotných životních cílů, 

plánováním budoucnosti a vnímáním životní spokojenosti v životě obecně. Neboť pouze člověk 

spokojený se svým životem, vyrovnaný, mentálně silný, sebevědomý, je schopen jiným pomáhat. 

Životní spokojenost, což je jev subjektivní, včetně otázek týkajících se kvality života, patří 

mezi témata, jimiž se zabývají četné studie domácí i zahraniční.  Problematika životní spokojenosti 

v současné době plné změn dostává nový impuls. Životní spokojenost je chápána jako bilance, 

s níž lidé hodnotí své současné životní podmínky, své možnosti, preference, očekávání, přizpůsobení 

a podobně. Propojení tematiky životní spokojenosti s cílovou skupinou učitelů je tak nasnadě. 

Učitel, stejně jako člověk jakékoli jiné profese, potřebuje být spokojený obecně ve svém životě, 

aby se následně mohl cítit dobře také v pracovní sféře, byl spokojený, a odváděl kvalitní práci. 

Životní spokojenost učitele je předpokladem jeho dobré pedagogické kondice. Pokud chceme, 

aby učitelé vykonávali svou práci dobře a byli v ní spokojení, je třeba zabývat se tím, jak se jim daří 

nejen v osobním životě, ale i jaká je míra jejich životní spokojenosti v souvislosti se zdravím, s prací 

a jejich zaměstnáním, financemi, se svým volným časem, manželstvím, se vztahem k vlastním dětem, 
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k vlastní osobě, k sexualitě, ke svým přátelům, známým a příbuzným a v neposlední míře k bydlení. 

Cílem tohoto textu bylo upozornit na míru životní spokojenosti v rámci deseti sledovaných faktorů, 

které mají zásadní vliv na celkovou životní (ne)spokojenost. Životní spokojenost je vícerozměrná, 

je spojena s mnoha faktory, jež ji ovlivňují a spoluutvářejí.  Cílem této studie je právě analýza 

těchto faktorů u učitelů; pracovníkem pomáhající profesí. Předkládaný článek poskytl vhled 

do výzkumů životní spokojenosti učitelů a potvrdil souvislost mezi těmito faktory. Proto lze pro další 

výzkumy doporučit vztahování výsledků výzkumů životní spokojenosti k pracovním podmínkám 

učitelů, konkrétně je dále zkoumat a diferencovat, Bylo by rovněž žádoucí, aby se zlepšila interakce 

mezi výzkumem v oblasti podmínek pomáhajících profesí s aktuálními poznatky z praxe. 
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