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Ekonomické principy stále více formují evropské společnosti: Zdravotnictví, bydlení, důchody, sociální 

zabezpečení, dokonce i vzdělávání jsou stále více regulovány ve prospěch hospodářské soutěže, 
efektivity a maximalizace zisku. Současně je ekonomika přítomna v podobě krizí, zhoršování životního 
prostředí, nejistých dodávek energie, nestabilních finančních trhů, prohlubování rozdílů mezi 
bohatými a chudými a samozřejmě se projevuje i v peněženkách lidí. V kontrastu s jednoznačným 
významem ekonomie je však nízký počet příležitostí ke vzdělávání dospělých, které by umožňovalo 
analyzovat ekonomické souvislosti a poskytovat základní znalosti pro diskusi. Hlavní překážkou, která 
je: "Ekonomie? To je pro mě příliš složité!" existuje zřejmě i mezi samotnými vzdělavateli dospělých. 
Naše vzdělávací platforma "Fresh Up Economics. Na cestě k ekonomické gramotnosti v Evropě" si 

klade za cíl tuto situaci změnit. V tomto documenta najdete na jednom místě všechny příspěvky do 
platformy - dále jen kurzy. 

 

Nabídka témat je široká. Kurzy se zabývají základními tématy, jako jsou nerovnost, peníze, dluhy a 

daně. Poskytují informace o naléhavých a kontroverzních tématech, jako je změna klimatu, růst a 
udržitelný rozvoj, veřejné statky a sociální zabezpečení, jakož i migrace a její dopad na Evropu. Rovněž 
jsou kladeny otázky týkající se koncepce hospodářské politiky Evropské unie. Zjednodušeně řečeno, 
mělo by se tak dít podle zásad hospodářské soutěže nebo spolupráce? Kurz Zavedení feministické 

ekonomie zvyšuje povědomí o stále existující (strukturální) nerovnosti žen vůči mužům. V návaznosti 
na to další kurz představuje úvahy a návrhy na posílení postavení žen v ekonomice. Zatímco většina 
kurzů nabízí makroekonomické pohledy, poslední kurz je mikroekonomický a zaměřuje se na 
jednotlivé aktéry, v tomto případě ženy. 
 

Ekonomie a ekonomická věda, stejně jako veřejné debaty o ekonomických otázkách, jsou politické. 
Pokud to není explicitně vyjádřeno, může způsob, jakým jsou prezentovány, upřednostňovat 
perspektivu, která je sympatická jedné nebo druhé straně, ale jejíž politické poselství zůstává skryto. 
Abychom tomu předešli a seznámili studenty s různými pohledy na ekonomický vývoj, jeden z kurzů 
studenty speciálně seznamuje s ekonomickými myšlenkovými školami. Děje se tak na základě tématu 
"práce". Jiný kurz seznamuje s možnými strategiemi hospodářské politiky u stále aktuálního tématu: 
krizového řízení. Také téměř ve všech ostatních kurzech se berou v úvahu různé teoretické 
předpoklady a z nich vyplývající různé odpovědi na problémy. Kurzy také odrážejí multiperspektivitu 
jako "Gesamtkunstwerk". Kromě tematické šíře je patrný i rozdílný přístup autorů k jednotlivým 
tématům. 
 

Pro koho jsou kurzy určeny? 
Materiály jsou určeny pro občany, kteří se do nich mohou sami zapojit, a pro lektory a školitele 

vzdělávání dospělých v celé Evropě. 
 

Jak jsou kurzy strukturovány? 
Jsou strukturovány tak, abyste a) získali první přehled o tématu. Ti, kteří mají více času nebo chtějí 
vědět více, si mohou b) prostudovat základní informace. Pomocí c) interaktivních cvičení mohou jít 

ještě hlouběji. 
Pro školitele ve vzdělávání dospělých nabízíme také d) školicí materiály pro práci s neformálními 
metodami ve skupinách. Lze je využít ve vzdělávání dospělých i v mimoškolním vzdělávání mládeže. 
 

A kdo jsme my? 
Kurzy byly vytvořeny vzdělavateli dospělých z univerzit (Rakousko, Polsko), malých firem (Česká 
republika, Španělsko) a nevládních organizací (Německo, Irsko, Estonsko). Více informací o účastnících, 



 

 

 

jejich organizacích a dvouapůlletém projektu spolupráce najdete na našich webových stránkách: 
https://economic-literacy.eu/. 

 

"Ekonomika - to je příliš složité." Ano, některé otázky jsou složité (možná komplikované). Ale je tu 
dobrá zpráva: stále jim můžete porozumět. A můžete se přitom naučit složitost zvládat. 
Prostřednictvím vzdělávací platformy a kurzů bychom vás rádi pozvali, abyste se vydali na cestu, a 
doufáme, že na ní najdete mnoho inspirace. Můžete sdílet e dotazy, připomínky a zpětnou vazbu 
prostřednictvím fóra a chatu na vzdělávací platformě. 
 

 

https://economic-literacy.eu/
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Nerovnost popisuje jak měřitelné rozdělení zdrojů, tak konkrétní lidské zkušenosti s marginalizací, 
útlakem a nerespektováním. "O nerovnosti hovoříme tehdy, když existuje rozdíl v rozdělování zdrojů 
(například příjmů) nebo výsledků (například úmrtnosti nebo dosaženého vzdělání) mezi skupinami 

lidí nebo míst (například podle socioekonomické skupiny nebo pohlaví)." 1 V oblasti ekonomie se k 

nerovnosti přistupuje především z peněžního hlediska. Socioekonomické přístupy představují širší 
chápání nerovnosti. Göran Therborn (2013) nabízí užitečné rozlišení tří forem nerovnosti: nerovnosti 

v oblasti zdrojů (např. peněžní nerovnosti, nerovnosti v oblasti uhlíku), vitální nerovnosti (např. 
nerovnosti ve zdravotním stavu, délce života) a existenční rovnosti (založené na rovnosti příležitostí a 
účasti v komplexním smyslu, tj. absenci diskriminace, stigmatizace a útlaku, jako je rasismus, sexismus, 

kastovnictví nebo otroctví). Nerovnost popisuje společenský jev, nikoliv přirozenou vlastnost. Jak 
poukazuje socioekonomická analýza, nerovnosti jsou vytvářeny a řízeny společenskými institucemi2  a 

způsobeny mocenskými vztahy. 
 

Trend: rostoucí globální nerovnost 

Kolem roku 1500 byly hlavní světové regiony Čína, Indie a Evropa z hlediska materiální produkce na 
obyvatele vyrovnané. S nástupem kolonialismu se mezi těmito světovými regiony začala rozvíjet "velká 
divergence"3, která určila cestu staletí rostoucí globální nerovnosti, od kolonialismu přes 
imperialismus až po současné rozdělení globálního Severu a globálního Jihu. Také v posledních 
desetiletích většina rostoucího bohatství připadla těm, kteří již byli velmi bohatí. Od roku 1995 

nejchudší polovina obyvatelstva dohromady zachytila pouze 2 % růstu globálního bohatství, zatímco 
1 % nejbohatších zachytilo 38 % celkového růstu bohatství. 
 

Nerovnost příjmů a bohatství v rámci zemí a regionů 

Zatímco v zemích, jako je Česká republika, Island a Norsko, jsou příjmy rozděleny poměrně 
rovnoměrně, ve Spojeném království, Spojených státech a Chile je rozdělení příjmů velmi 
nerovnoměrné. Při srovnání světových regionů je příjmová nerovnost nejnižší v Evropě a nejvyšší na 
Blízkém východě. Téměř ve všech zemích se příjmová nerovnost v rámci jednotlivých zemí v posledních 
desetiletích zvyšovala, avšak různým tempem. Bohatství je ve většině případů rozděleno 
nerovnoměrněji než příjmy. Od 70. let 20. století se nerovnost v bohatství zvýšila v rámci většiny zemí 
i v celosvětovém měřítku. V posledních desetiletích neoliberální globalizace změnila mocenské 
poměry a vedla ke snížení podílu příjmů z práce a také ke zvýšení nerovnosti mezi různými typy 
pracovních míst. K dalšímu posunu mocenské rovnováhy došlo mezi soukromými a veřejnými 
institucemi prostřednictvím privatizace veřejných statků, čímž se snížily možnosti čelit nerovnosti 
prostřednictvím veřejných programů4. 

 
1 Shaw et al., 2017 

2 Institutions are an often misunderstood term, in common language associated with “organisations”. Here, we use institutions more 
broadly as “...systems of established and embedded social rules that structure social interactions”.  Hodgson, 2006, p. 18 
3 Pomerantz, 2000  

4 Alvaredo et al., 2018 
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Uhlíková nerovnost 

(Nerovnoměrný) růst bohatství a růst materiální životní úrovně v posledních 200 letech šel ruku v ruce 
s exponenciálně rostoucím využíváním biokapacity a zejména emisí skleníkových plynů.5 Dnes se 

nacházíme uprostřed klimatické krize způsobené člověkem a šestého velkého masového vymírání. 
Nerovnoměrná odpovědnost za emise uhlíku je důležitou formou nerovnosti zdrojů: čím bohatší je 
země nebo jednotlivec, tím vyšší je využívání fyzických zdrojů, které vede k emisím uhlíku. Z 
historického hlediska jsou země globálního Severu zodpovědné za 92 % všech nadměrných emisí 

uhlíku vypouštěných na celém světě.6 V současné době 1 % nejbohatší světové populace vypouští více 
než dvojnásobek kombinovaného podílu 50 % nejchudší populace.  

ě
Na národní úrovni mohou nerovnost snížit režimy sociálního zabezpečení. V anglosaských zemích, jako 
jsou USA, Spojené království a Austrálie, převládá liberální režim sociálního zabezpečení. Jedná se o 

"zbytkový" sociální stát zaměřený na ty, kteří se o sebe v tržní ekonomice nedokážou postarat: 
nemocné, osoby se zvláštními potřebami, starší osoby, nezaměstnané. Tento režim zastává názor, že 
všichni ostatní by se měli postarat sami o sebe. Střední vrstvy se snaží zůstat nezávislé na sociálních 
dávkách – vznikají soukromá řešení, jako jsou soukromé školy, soukromé důchody a soukromé 
zdravotní pojištění. Konzervativní sociální režim dominuje v kontinentální Evropě v zemích, jako je 
Německo, Rakousko a Francie. Přístup k velké části dávek sociálního zabezpečení je vázán na účast na 
trhu práce a/nebo na občanství. Vzniká tak sociální stát pro "zasvěcené" a nepojištěné "outsidery". Ve 
Skandinávii dominuje sociálnědemokratický režim sociálního zabezpečení. Zaručuje univerzální 
sociální práva a poskytuje dobře rozvinutou veřejnou sociální infrastrukturu, vzdělávání, zdravotnictví, 
péči a důstojné bydlení pro všechny. 
 

Zatímco tyto tradiční typy sociálního státu se (ve všech svých odlišnostech) zaměřovaly na sociální 
otázky, sociální státy 21. století musí poskytnout nové odpovědi, které integrují rovnost s rozpočtem 
na emise oxidu uhličitého. Dosavadní sociální úspěchy režimů blahobytu byly postaveny na využívání 
neudržitelného podílu globální biokapacity na úkor jiných světových regionů a budoucích generací. 
Řešení nerovnosti v době klimatické krize znamená, že je třeba dosáhnout rovnosti bez překračování 
limitů planety. To vyžaduje nové odpovědi na sociálně-ekologické režimy blahobytu. Peněžní politiky 
sice mohou účinně zmírnit existenční potřeby a posílit sebeurčení jednotlivce, ale nestačí k tomu. Pro 
řešení klimatické krize jsou nezbytné struktury, které každému umožní uspokojovat jeho potřeby při 
nízké spotřebě zdrojů. Udržitelně poskytovaná veřejná doprava a cenově dostupný přístup k 
udržitelné energii, vodě, bydlení, zdravotnictví, péči a vzdělávání pomáhají omezit význam peněz a 
spotřeby při uspokojování potřeb. Sociálně-ekologické infrastruktury zahrnují mnoho z toho, co si 

jednotlivci nemohou dovolit za peníze: od zeleně na ulici a knihoven až po veřejné bazény. Cenově 
dostupné sociálně-ekologické infrastruktury mohou zajistit bezpečnost, nabídnout prostor pro 

 
5 This trend is described as the great acceleration. Along with growing economic output the pressure that human activities have on our 

planet rose exponentially in the last decades. Now many so-called planetary boundaries are transgressed, for example when it comes to 
the loss of biodiversity, the climate crisis and the disturbed nitrogen cycle leading to polluted waterways and coastal zones. Carbon 
inequality is far from being the only or most dramatic environmental inequality. We use it as an example.  
6 Hickel, 2020 
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individuální životní styl, posílit sociální soudržnost a vytvořit struktury šetřící zdroje. V 21. století 
rovnost znamená, že ekologický způsob života není ani výsadou, ani známkou chudoby, ale stává se 

prostě rutinou, novou normou. V konečném důsledku je otázkou demokratické diskuse, jaká spodní 
hranice sociální ochrany by měla být zajištěna pro každého s ohledem na omezený rozpočet na emise 
uhlíku. Snížení nerovnosti je nezbytné, pokud mají všichni lidé žít dobrý život v době drastického 
snižování emisí uhlíku.  
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Nerovnost zaznamenala oživení zájmu jak ve veřejné diskusi, tak ve společenskovědním výzkumu. Za 
tímto pojmem se skrývá jak měřitelné rozdělení zdrojů, tak konkrétní lidské zkušenosti s marginalizací, 
útlakem a nerespektováním. Nabízí plodné téma pro učení, stejně jako je náchylné k nedorozuměním 
a konfliktům. Tento text začíná několika vysvětleními, než se ponoří hlouběji do (socio)ekonomie 
nerovnosti. 

Především by nerovnost neměla být zaměňována s odlišností nebo růzností a stejně tak rovnost 
neznamená uniformitu nebo stejnost. Je zřejmé, že všichni lidé jsou si rovni a sdílejí stejné biologické 

potřeby, a to od narození až do smrti. A zároveň jsou na určité úrovni všichni lidé jedineční, a tedy 
odlišní. Pokud jsou si lidé rovni a jedineční, čeho se vlastně nerovnost týká? Vyjdeme-li z příručkové 
definice, dozvíme se, že "o nerovnosti se hovoří tehdy, když existuje rozdíl v rozdělení nějakého zdroje 
(například příjmu) nebo výsledku (například úmrtnosti nebo dosaženého vzdělání) mezi skupinami lidí 
nebo míst (například podle socioekonomické skupiny nebo podle pohlaví). "7 Nerovnost tedy popisuje 

společenský jev, nikoliv přírodní charakteristiku. 

ů ř
V oblasti ekonomie se k nerovnosti přistupuje především z peněžního hlediska, avšak se značnými 
rozdíly mezi teoretickými přístupy. Neoklasický přístup vychází z individualistického pohledu na svět, 
v němž je individuální příjem výsledkem produktivity pracovníka nebo vlastníka kapitálu, tj. toho, co 
přidává k vytvořené tržní hodnotě. 8  Různé školy heterodoxní ekonomie tento přístup kritizovaly a 

upozorňovaly na význam strukturální síly na trzích práce a na roli vlády v makroekonomickém 
rozdělování (keynesiánská). Marxističtí ekonomové tvrdili, že pracovníci ve skutečnosti nejsou 
odměňováni podle svého přínosu, ale vytvářejí nadhodnotu, kterou absorbují vlastníci kapitálu. 

Feministické ekonomky zdůrazňovaly genderové oddělení neplacené reprodukční práce a placené 
"produktivní práce", což dodnes udržuje ekonomickou nerovnost mezi pohlavími. Ekologičtí 
ekonomové zdůrazňovali, jak růst produktivity ve skutečnosti vyplývá z neplaceného přivlastňování 
fosilní energie a přírodních zdrojů a jak část budování bohatství spočívá v systematickém přesouvání 
nákladů na jiná místa nebo na budoucí generace. 9   

Zatímco ekonomické přístupy se zaměřují především na příjmy a bohatství, socioekonomické přístupy 
se zajímají o širší společenské chápání nerovnosti. Osvětlují vztah peněžní nerovnosti k sociokulturní, 
ekologické a politické nerovnosti. Göran Therborn (2013) nabízí užitečné rozlišení tří forem nerovnosti: 

 

(1) nerovnost v oblasti zdrojů, zejména peněžní nerovnost, ale také nerovnost v oblasti uhlíku. 
(2) Vitální nerovnosti, nerovnosti ve zdravotním stavu, zejména rozdíly v délce života. 

 
7 Shaw et al., 2017 

8 Základní předpoklady vycházejí z teorie mezní produktivity..  
9 Pro hlubší pochopení různých ekonomických přístupů k nerovnosti navštivte stránku https://www.exploring-economics.org/en/discover/   

https://www.exploring-economics.org/en/discover/
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(3) Existenční rovnost, založená na rovnosti příležitostí a účasti v komplexním smyslu, tj. absenci 
diskriminace, stigmatizace a útlaku, jako je rasismus, sexismus, kastovnictví nebo otroctví. 

 

Následující citát shrnuje socioekonomický pohled na nerovnost. "Nerovnost tedy není jen o velikosti 

peněženek. Je to sociokulturní řád, který (u většiny z nás) snižuje naše schopnosti fungovat jako lidské 
bytosti, naše zdraví, naši sebeúctu, náš pocit vlastní hodnoty, stejně jako naše zdroje pro jednání a 
účast na tomto světě." 10 Tento pohled spojuje nerovnost s problematikou chudoby – některé lidské 
bytosti jsou v důsledku nerovného společenského řádu zbaveny svých schopností. 

ů
Nerovnost zdrojů lze posuzovat v různých dimenzích: v čase, v různých územních měřítkách (globální, 
národní, regionální) a napříč sociálními skupinami (tj. rasou, pohlavím, třídou atd.). Začneme 
historickým vývojem globální nerovnosti. 

Historie a př tomnost glob ln  nerovnosti 

Globální nerovnost v příjmech a bohatství mezi jednotlivci má dvě složky: nerovnost mezi zeměmi a 
regiony (například rozdíly v příjmech mezi Indy a Němci) a nerovnost uvnitř zemí (například rozdíly 
mezi bohatými a chudými Italy). 11 Kolem roku 1500 si byly hlavní světové regiony Čína, Indie a Evropa 
z hlediska materiální produkce na obyvatele skutečně rovny. S nástupem kolonialismu se začala 
rozvíjet "velká divergence"12 mezi těmito světovými regiony, která určila cestu pro staletí rostoucí 

globální nerovnosti, od kolonialismu přes imperialismus až po současné rozdělení na globální Sever a 
globální Jih. 13  Od formální dekolonizace se o snížení globální nerovnosti pokoušelo několik 
rozvojových programů. A skutečně, příjmová nerovnost mezi zeměmi začala v roce 1980 klesat – 

nicméně vzhledem k tomu, že v letech 1820-1980 nepřetržitě rostla, je nyní pouze tak nízká, jako byla 
v roce 1900. Nerovnost mezi zeměmi stále tvoří až 80 % globální nerovnosti (v závislosti na zdroji) - 
tzn. že globální zrod vysvětluje významnější část než třídní rozdíly uvnitř společnosti. 14  Kromě toho je 
dnes nerovnost v rámci jednotlivých zemí na historicky nejvyšší úrovni. Celkově se globální nerovnost 
zvýšila mezi lety 1820 a 1910 a od té doby se stabilizovala na vysoké úrovni. 15 

 

Pohled na poslední desetiletí a bohatství ukazuje podobný obrázek – většina rostoucího bohatství 
připadla nejbohatším. Od roku 1995 nejchudší polovina populace dohromady zachytila pouze 2 % 
růstu globálního bohatství, zatímco 1 % nejbohatších zachytilo 38 % celkového růstu bohatství. 16   

 
10 Therborn, 2013, p.1 

11 Chancel et al., 2022  

12 Pomerantz, 2000 

13 Více informací o dlouhodobé historii globální nerovnosti naleznete zde: Hickel, 2017 

14 Fischer, 2019, p. 221 

15 Chancel et al., 2022  

16  Chancel et al., 2022  
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V roce 2021 bude nejchudší polovina světové populace vlastnit pouze 2 % celkového bohatství – což 
znamená v průměru 2 900 EUR na osobu. Naproti tomu nejbohatších 10 % světové populace vlastní 
76 % veškerého bohatství, tedy v průměru 550 900 EUR na osobu. Samotné 1 % nejbohatších vlastní 
38 % veškerého bohatství. 
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Příjmová nerovnost v rámci zemí a regionů 

Poté, co jsme se věnovali globální nerovnosti, zaměřme se na nerovnost v rámci jednotlivých zemí a 

její vývoj. Následující graf ukazuje Giniho koeficient příjmové nerovnosti v zemích OECD.17 Rozložení 
příjmů v rámci jednotlivých zemí je velmi rozdílné, přičemž země jako Česká republika, Island a Norsko 
patří k těm nejrovnějším a Velká Británie, Spojené státy a Chile vykazují velmi nerovnoměrné rozložení 
příjmů. 

 
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 

Následující obrázek ukazuje úroveň příjmové nerovnosti v jednotlivých regionech. Nerovnost se 
výrazně liší mezi nejrovnějším regionem (Evropa) a nejnerovnějším (Blízký východ a severní Afrika, tj. 
MENA). V Evropě se podíl 10 % nejvyšších příjmů pohybuje kolem 36 %, zatímco v MENA dosahuje 58 
%.18 

 
17 The higher the Gini coefficient, the higher the inequality. It ranges from 0 (complete equality) to 1 (complete inequality). 

18 Chancel et al., 2022  

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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Téměř všude se příjmová nerovnost v posledních desetiletích zvyšovala, avšak různým tempem. To 
ukazuje, že záleží na národních institucích a politikách. Následující obrázek ukazuje, že v Severní 
Americe, Rusku, Číně a Indii nerovnost rostla rychle, zatímco v Evropě mírněji. V zemích a regionech s 
extrémně vysokou nerovností, jako je Brazílie a subsaharská Afrika, zůstala nerovnost relativně 
stabilní19. 

 

 
 

 
19 Alvaredo et al., 2018 
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Důležitou příčinou rostoucí příjmové nerovnosti je změněný poměr sil mezi prací a kapitálem v 
otevřené světové ekonomice. Kapitál je ze své podstaty mobilnější než práce, což omezuje vyjednávací 
sílu námezdních pracovníků: velká část finančního kapitálu může "migrovat" během zlomku sekundy, 
zatímco mobilita pracovníků je omezena hranicemi států, ale také sociálními faktory, jako je rodina, 
přátelé a případně vlastní domov. Od 80. let 20. století byly globální finanční toky a obchod 
deregulovány, což je změna politiky, která byla často označována jako "Washingtonský konsensus". 
Od té doby ztratily mnohé odbory svou moc a podíl mezd, tj. podíl výdělečných příjmů na národním 
důchodu, ve většině průmyslových zemí klesl, zatímco podíl kapitálových příjmů vzrostl. Ze strachu z 
lokalizační konkurence klesla celosvětově průměrná zákonná sazba daně z příjmu právnických osob ze 
49 % (1985) na 24 % (2018). 20    

Majetková nerovnost v rámci zemí a regionů 

Thomas Piketty, přední ekonom zabývající se nerovností, zdůrazňuje význam bohatství při analýze 
nerovnosti. Ve své knize Kapitál v jednadvacátém století vysvětluje, že kapitalismus ponechaný sám 
sobě prohlubuje ekonomickou nerovnost, neboť míra návratnosti kapitálu je obvykle vyšší než míra 
hospodářského růstu, což vede ke koncentraci bohatství. Na základě analýzy nerovnosti z historického 
hlediska i v několika zemích dochází k závěru, že v posledních desetiletích se v západních 
společnostech zvýšila ekonomická nerovnost, což následně zvýšilo sociální a ekonomickou nestabilitu. 

21   

 

Bohatství je ve většině případů rozdělováno nerovnoměrněji než příjmy. Před první světovou válkou 
vlastnilo 10 % evropské populace přibližně 90 % bohatství, především půdy a finančních aktiv. Tyto 
hodnoty klesaly až do 70. let 20. století, aby poté opět vzrostly. Ve Spojených státech, Číně a Rusku 
byl nárůst majetkové nerovnosti v posledních desetiletích ještě dramatičtější než v Evropě. 22 

 

 

 
20 Novy et al., 2020 
21 Piketty, 2014 – najděte rátké video (3 min) představující jeho knihu zde a podrobnější úvod (21 min) zde. 

22 Alvaredo et al., 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=wpGG3_pBHUc
https://www.ted.com/talks/thomas_piketty_new_thoughts_on_capital_in_the_twenty_first_century
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Uhlíková nerovnost 

(Nerovnoměrný) růst bohatství a růst materiální 
životní úrovně v posledních 200 letech šel ruku v ruce 
s exponenciálně rostoucím využíváním biokapacity a 
zejména emisí skleníkových plynů. 23 Dnes se 

nacházíme uprostřed klimatické krize způsobené 
člověkem (koncentrace skleníkových plynů v zemské 
atmosféře je nejvyšší za posledních 800 000 let) a 
šestého velkého hromadného vymírání (v příštích 
několika desetiletích bude vlivem člověka až milion 
živočišných a rostlinných druhů odsunut na pokraj 
vyhynutí). Nerovnoměrná odpovědnost za emise 

uhlíku je důležitou formou nerovnosti zdrojů: čím 
bohatší je země nebo jednotlivec, tím vyšší je využívání 
fyzických zdrojů, které vede k emisím uhlíku. Na 
obrázku je znázorněna kumulativní historická 
odpovědnost za nadměrné emise uhlíku podle 

světových regionů (tj. součet emisí nad stejným 
množstvím na obyvatele)). Na 92 % se podílejí země globálního Severu s vysokými příjmy. 24    

Navzdory environmentálním politikám, hnutím a rostoucímu povědomí veřejnosti se nerovnost v 
emisích uhlíku zvýšila. Takzvaný "dinosauří graf" ukazuje nerovnoměrné vzorce rostoucích emisí uhlíku 
v posledních desetiletích. Zatímco 50 % nejchudších je zodpovědných pouze za 6 % celkového růstu 
emisí uhlíku v letech 1990-2015, 10 % nejbohatších je zodpovědných za 46 % růstu emisí v tomto 
období. 25 

 
23 Tento trend se označuje jako velké zrychlení. Spolu s rostoucím hospodářským výkonem se v posledních desetiletích exponenciálně 
zvyšoval tlak, který lidská činnost vyvíjí na naši planetu. Nyní je překračována řada tzv. planetárních hranic, například pokud jde o ztrátu 
biologické rozmanitosti, klimatickou krizi a narušený koloběh dusíku vedoucí ke znečištění vodních toků a pobřežních oblastí. Uhlíková 
nerovnost není zdaleka jedinou environmentální nerovností. Zabýváme se jí jako příkladem. 
24 Hickel, 2020 

25 Oxfam, 2020 
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26 

Pokud jde o současné emise uhlíku, 1 % nejbohatší světové populace vypouští více než dvojnásobek 
celkového podílu 50 % nejchudších. Splnění klimatického cíle Pařížské dohody ve výši 1,5 °C vyžaduje 
snížení emisí na životní stopu na obyvatele ve výši přibližně 2-2,5 tCO2e do roku 2030, což znamená, 
že nejbohatší 1 % by muselo snížit své současné emise na obyvatele nejméně třicetinásobně a 
nejbohatších 10 % desetinásobně, zatímco emise na obyvatele nejchudších 50 % by se mohly ještě 
zvýšit v průměru třikrát. 27 Stručně řečeno, nerovnost příjmů, bohatství a emisí uhlíku spolu souvisí a 
klimatická krize je v podstatě krizí nerovnosti. 

28 

 

 
26 Oxfam, 2020 

27 United Nations Environment Programme, 2020 

28 United Nations Environment Programme, 2020 
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Životní nerovnosti znamenají nerovnosti ve zdravotním stavu a délce života. Za 200 let kapitalismu 
založeného na těžbě fosilních paliv se průměrná délka života vyšplhala na úroveň, která byla v 
dřívějších společnostech nepředstavitelná. Chudí lidé dnes žijí déle než králové a šlechtici v dřívějších 
společnostech. Zatímco však dnes může dítě narozené v Hongkongu očekávat, že se dožije 84,9 let, 
dítě narozené v Nigérii může očekávat, že se dožije pouze 54,7 let. 29 Průměrná délka života se však 
výrazně liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale také v rámci různých socioekonomických skupin v 

jednotlivých zemích30. Nerovnost zdrojů má silný vliv na životní nerovnosti, příjem je však nemůže plně 
vysvětlit. Například průměrná délka života v Kostarice je asi o 1,5 roku delší než v mnohem bohatších 
USA31. Jak ukazují Wilkinson a Pickett, mnohé ukazatele spojené s vitální nerovností, jako je obezita, 

duševní zdraví a dětská úmrtnost, jsou lepší v rovnějších společnostech. Když se podíváme na části 
světa, které jsou nejvíce negativně zasaženy probíhající klimatickou krizí, vidíme, že nerovnost v oblasti 
uhlíku (a dalších environmentálních aspektů) je sociální nerovností nejen na straně odpovědnosti, ale 
také na straně nesení životně důležitých důsledků. 32  Nedávná pandemie Corona navíc odhalila mnoho 

příkladů vitálních nerovností, které lze využít k hlubší diskusi. 

č
Existenční nerovnost se týká forem stigmatizace a diskriminace. Rasismus, sexismus, ableismus nebo 
ageismus (mimo jiné) popisují systémové vzorce nerovnosti založené na přisouzené skupinové 

příslušnosti, které jsou účinné i jako nerovnost ve zdrojích a vitální nerovnost (tj. ženy vydělávají méně, 
méně přispívají ke klimatické krizi a více jí trpí).  Koncept intersekcionality zdůrazňuje, že tyto 
systémové vzorce pro různé sociální skupiny jsou vždy propojené a vedou k vícenásobnému útlaku a 
privilegiím pro určité skupiny lidí najednou. Přestože v posledních desetiletích došlo v mnoha zemích 
k pokroku v antidiskriminační legislativě, zůstává příčinou hlubokých nerovností. Abychom plně 
pochopili sociální realitu nerovnosti, musíme se zabývat existenční nerovností. Lidé se v každodenní 
interakci s institucemi a jednotlivci setkávají s diskriminací a stigmatizací, které potlačují jejich 
schopnost sebeurčení a sociální participace. Navzdory formálnímu zákazu strukturální diskriminace 

přetrvává v kultuře a institucích, jako je bydlení nebo trh práce. 

Socioekonomická analýza trvá na tom, že nerovnosti v oblasti zdrojů, životních a existenčních 
podmínek nelze redukovat na individuální charakteristiky, ale že jsou vytvářeny a poháněny sociálními 
institucemi33 a způsobeny mocenskými vztahy. V globálním měřítku jsme již popsali, jak neoliberální 
globalizace hluboce změnila mocenské vztahy a vedla ke snižování podílu pracovních příjmů a k růstu 
nerovností mezi různými typy pracovních míst. K dalšímu posunu mocenské rovnováhy došlo mezi 

 
29 Human Development Report Office, 2020 

30 Mosquera et al., 2018 

31 Human Development Report Office, 2020 

32 Toto video ukazuje nerovnou globální odpovědnost za klimatickou krizi a utrpení způsobené touto krizí.: The carbon map 

33 Instituce jsou často nesprávně chápaným pojmem, v běžném jazyce spojovaným s "organizacemi". Zde používáme instituce šířeji jako 

"...systémy zavedených a zakotvených sociálních pravidel, které strukturují sociální interakce".  Hodgson, 2006, p.18 

http://www.carbonmap.org/
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soukromými a veřejnými institucemi prostřednictvím privatizace veřejných statků, což snížilo možnosti 
čelit nerovnostem prostřednictvím veřejných programů34. Zatímco čisté soukromé bohatství prudce 
vzrostlo, čisté veřejné bohatství se nyní ve většině zemí OECD blíží nule nebo je dokonce záporné. 
Pokud se blíže zaměříme na příčiny nerovnosti ve společnosti, mnoho studií dokládá, že nerovnost se 
v rodinách dědí po generace, což posiluje třídní rozdíly. Nejvýrazněji se to projevuje v oblasti 
ekonomických zdrojů, ale také subtilnějším způsobem prostřednictvím socializace ve vzdělávacím 
systému a v sociálních sítích každodenního života, což vede k nerovnosti sociálních a kulturních zdrojů 
(neboli "kapitálu" v terminologii francouzského sociologa Pierra Bourdieua35). Lze uvažovat o více 
začarovaných kruzích mezi nerovnými prostředky a nerovnými výsledky: mezi nedostatkem příjmů a 
zdravotním stavem, dostupným časem a vzděláním nebo mezi vzděláním a politickým vlivem. 
Sociálně-ekonomická perspektiva nerovnosti se přitom nezabývá pouze "tradičními" ekonomickými 
institucemi, jako jsou daně a regulace trhu práce, ale bere v úvahu i oblasti vzdělávání, bydlení nebo 
zdravotního systému jako hnací síly nerovnosti. 

ě
Jak jsme viděli, nerovnost existuje jak v celosvětovém měřítku, tak v rámci jednotlivých zemí. Existuje 
celá řada politik boje proti nerovnosti, které se zaměřují na různé formy nerovnosti. Následující 

tabulka ukazuje přehled politik boje proti nerovnosti, který sestavili Olivier Blanchard a Dani Rodrik. 
Seskupují různé politiky s ohledem na cílové fáze ekonomiky (záhlaví sloupců) a rozlišují podle spodní, 
střední nebo horní části rozdělení. Například v předvýrobní fázi politiky ovlivňují vybavení, s nímž lidé 
vstupují do zaměstnání, jako jsou politiky v oblasti zdraví, vzdělávání a přístupu k financím. Ve fázi 
výroby zasahují mimo jiné politiky minimální mzdy, obchodní dohody, politiky založené na místě. V 
postprodukční fázi jde o přerozdělování příjmů a bohatství, například prostřednictvím sociálních 
transferů, progresivního zdanění příjmů a zdanění bohatství. 36    

37 

 

 
34 Alvaredo et al., 2018 

35 Bourdieu, 1987 

36 Další informace o různých zásadách naleznete na adrese: https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-

rise-inequality  
37 Blanchard and Rodrik, 2019 

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
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Následující přehled různých opatření k řešení nerovnosti lze použít jako výtisk pro cvičení "Opatření k 
řešení nerovnosti v době změny klimatu". 
 

Minimální mzda je minimální výše odměny, kterou 
je zaměstnavatel povinen vyplácet zaměstnancům 
za práci vykonanou v daném období. 

Veřejně financovaná zdravotní péče je forma 
financování zdravotní péče, jejímž cílem je pokrýt 
náklady na veškerou nebo většinu potřeb 
zdravotní péče z veřejně spravovaného fondu. 
Zajišťuje, že buď každý, nebo všichni pojištěnci 
dostanou potřebnou zdravotní péči. 

Bezplatná veřejná doprava označuje veřejnou 
dopravu, která je plně financována jiným 
způsobem než výběrem jízdného od cestujících. V 
roce 2020 se Lucembursko stalo první zemí na 
světě, kde je veškerá veřejná doprava v zemi 
(autobusy, tramvaje a vlaky) zdarma. 

Dávky v nezaměstnanosti jsou platby vyplácené 
oprávněnými subjekty nezaměstnaným osobám. 
Dávky jsou často financovány ze systému 
povinného státního pojištění. V závislosti na 
jurisdikci a postavení osoby mohou být tyto částky 
nízké a pokrývat pouze základní potřeby, nebo 
mohou kompenzovat ztracený čas úměrně 
předchozímu dosaženému platu. 

Daň z majetku je daň z majetku, který má subjekt 
v držení. Patří sem například hotovost, bankovní 
vklady, nemovitosti, aktiva v pojišťovacích a 
penzijních programech, vlastnictví podniků a 
finančních cenných papírů. Obvykle se od majetku 
jednotlivce odečítají závazky (především hypotéky 
a jiné půjčky), proto se někdy nazývá čistá daň z 
majetku. Majetkové daně se používají v mnoha 
zemích světa a jejich cílem je omezit hromadění 
majetku jednotlivců. 

Bezplatné veřejné vysokoškolské vzdělání je 
vysokoškolské vzdělání financované z vládních 
výdajů, nikoli ze školného. Mnoho zemí poskytuje 
bezplatné vysokoškolské vzdělání pro všechny své 
občany nebo v EU pro všechny občany EU, některé 
také pro zahraniční studenty. 

oučasný nadnárodní tržní řád podporuje globální 
daňovou konkurenci, která vede ke snižování 
korporátních daní. Například průměrná zákonná 
sazba daně z příjmu právnických osob celosvětově 
klesla ze 49 % (1985) na 24 % (2018) z obavy před 
přemístěním. Každoročně se 40 % zisků 
nadnárodních korporací přesouvá do zemí s 
nízkým zdaněním a do daňových rájů. 
Mezinárodní minimální sazba daně z příjmu 
právnických osob je návrhem, který má omezit 
daňovou konkurenci mezi zeměmi a vyhýbání se 
korporátním daním. V roce 2021 podpořilo 130 
zemí plán OECD na stanovení celosvětové 
minimální sazby daně z příjmů právnických osob ve 
výši 15 %. Jedná se o celosvětovou snahu zabránit 
nadnárodním firmám vyhýbat se placení daní 
přesouváním svých zisků do zemí s nízkými 
sazbami. 38 

Bezplatná péče o děti je financována z vládních 
výdajů, nikoli přímo samotnými rodiči.  

 
38 The Associated Press, 2021 
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Poplatek za časté létání má za cíl omezit emise z 
letecké dopravy a zároveň zajistit progresivnější 
rozdělení letů. Poplatek začíná nulovou sazbou za 
první let, ale zvyšuje se za každý další let 
uskutečněný během jednoho roku.   

Odpuštění dluhů je zákonné opatření, jehož cílem 
je snížit nesplacené splátky úvěrů. Z právního 
hlediska k odpuštění dluhu "...dochází, když dojde 
k dohodě mezi dlužníkem a věřitelem, že 
nesplacený dluh již není třeba splácet".39  Takové 
zrušení dluhu nedávno požadovalo v souvislosti 
s covid pandemií několik zemí globálního Jihu, 
které jsou výrazně zadluženy na Severu. 40 Zrušení 
dluhu se může týkat také soukromých domácností 
a specifických zadlužených skupin (např. 
studentů). 

 
Následující kapitola se zaměřuje na přístupy ke snižování nerovnosti na (pod)národní úrovni v různých 
režimech blahobytu, a tím se dostává do centra pozornosti globálního Severu.  

č č ř

Jednou z odpovědí na snižování nerovností jsou režimy sociálního zabezpečení41. Esping-Andersen 

rozlišuje tři ideální typy režimů blahobytu na globálním Severu: liberální, konzervativní a sociálně 
demokratický režim blahobytu. 42 Ty nabízejí různé typy a stupně ochrany před sociálními riziky, neboť 
zabraňují komodifikaci různých sociálních funkcí, jako je práce, zajištění ve stáří, vzdělávání, bydlení, 
zdravotnictví a péče. Liší se v tom, do jaké míry jsou některé veřejné služby považovány za sociální 
práva, a proto by neměly záviset na platební schopnosti. Liberální režim sociálního zabezpečení 
dominuje v anglosaských zemích, jako jsou USA, Spojené království a Austrálie. Jedná se o režim 
zaměřený na ty, kteří se o sebe v tržním hospodářství nemohou finančně postarat: Nemocní, lidé se 
zvláštními potřebami, staří lidé, nezaměstnaní. Výslovně se nejedná o sociální stát pro všechny, ale 
pouze pro ty, kteří to potřebují. V tržní společnosti jsou lidé odpovědní sami za sebe a jsou placeni 
podle svého tržního výkonu. Tento "zbytkový" sociální stát se snaží zabránit tomu, aby ti, kteří jsou 
schopni pracovat, neoprávněně žádali o sociální dávky, což vede k vysokým byrokratickým nákladům 
a stigmatizaci. Střední vrstvy v těchto zemích se obvykle snaží zůstat na sociálních dávkách nezávislé. 
Proto vznikají soukromá řešení, jako jsou soukromé školy, soukromé důchody a soukromé zdravotní 
pojištění pro střední třídu a osoby s vysokými příjmy. Konzervativní režim sociálního zabezpečení 
dominuje v kontinentální Evropě v zemích, jako je Německo, Rakousko a Francie. Historicky jeho 
počátky sahají ke kolektivním pojištěním, která vznikala v profesních skupinách, kde se sdílela určitá 
rizika (např. horníci jsou pravidelnými oběťmi důlních neštěstí, zemědělci jsou oběťmi extrémních 
povětrnostních jevů). V konzervativních režimech sociálního zabezpečení je přístup k velké části dávek 
sociálního zabezpečení obvykle vázán na účast na trhu práce nebo na občanství, případně na obojí. 
Vzniká tak sociální stát, který funguje na principech pojištění: Pojištěné osoby jsou "insidery", 

 
39 https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2  

40 https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2  

41 Esping-Andersen, 1990. Popsané režimy jsou modely popisující ideální typy. V různých zemích se přístupy k blahobytu výrazně změnily, 
např. některé skandinávské země v poslední době přijaly liberálnější politiku. Nicméně typologie je stále užitečná pro rozlišení různých cest 
a základních světonázorů politik sociálního zabezpečení různých států a jejich vazby na nerovnost. 
42 Tato kapitola vychází z Novy et al., 2020. 

https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2
https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2


 
 

 

17 
 

nepojištěné osoby jsou "outsidery". Mezi posledně jmenované patří migranti a mnoho žen. 
Sociálnědemokratický režim sociálního zabezpečení dominuje ve Skandinávii (Švédsko, Dánsko, 
Norsko a Finsko). Zaručuje univerzální sociální práva a usiluje o zajištění dobře rozvinuté veřejné 

sociální infrastruktury, vzdělávání, zdravotnictví, péče a důstojného kvalitního bydlení pro všechny. To 
vede k (částečné) dekomodifikaci těchto služeb, tj. školní docházka není zbožím, za které je třeba 
platit; komunální a sociální bydlení je podporováno z veřejných prostředků. Základními principy tohoto 
modelu jsou politika plné zaměstnanosti (všichni lidé mají právo na práci) a nárok na přístup ke 
kvalitním službám a infrastruktuře pro všechny obyvatele (včetně těch s vyššími příjmy). Následující 

tabulka shrnuje charakteristiky tří typů sociálních režimů: 
 

 Liberální sociální režim Konzervativní sociální 

režim 

Sociálnědemokratické 
sociální režimy 

Země Anglosaské země Země kontinentální 
Evropy 

Skandinávské země 

Chápání sociálního 

státu 

Sociální stát pouze pro 
zasloužilé chudé; 
kvalitní sociální služby 
jsou nabízeny soukromě 

Sociální dávky vázané 
na účast na trhu práce 
a/nebo občanství 

Sociální stát poskytuje 
kvalitní veřejné služby 
"pro všechny" 

Komodifikace Trhy důchodového 
zabezpečení, péče, 
vzdělávání, bydlení a 
zdraví 

Dekomodifikace 
sociálních služeb pro 
"zasvěcené" 

Dekomodifikace 
sociálních služeb pro 
"všechny" 

 

Různé režimy sociálního zabezpečení mají různé účinky na nerovnost a související ukazatele 
společenského blahobytu. Cvičení 2.1 umožňuje účastníkům prozkoumat sociální výkonnost zemí s 
různými režimy sociálního zabezpečení.  

Ř ě
První kapitola ukázala, že nerovnosti v oblasti zdrojů, životních podmínek a existenční nerovnosti úzce 
souvisejí s emisemi uhlíku. Jinými slovy: Nerovnost je sociální a ekologický problém. Zatímco tradiční 
typy sociálních států se (ve všech svých odlišnostech) zaměřovaly na sociální otázky, sociální státy 21. 
století musí poskytnout nové odpovědi, které integrují rovnost s rozpočtem na emise uhlíku. 
Dosavadní sociální úspěchy režimů blahobytu byly postaveny na využívání neudržitelného podílu 
globální biokapacity na úkor jiných světových regionů a budoucích generací. Řešení nerovnosti v době 
klimatické krize znamená, že je třeba dosáhnout rovnosti, aniž by byly překročeny limity planety, 
pokud jde o zachycování uhlíku. Pro omezení globálního oteplování na 1,5 stupně (Pařížská dohoda) 
je třeba do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 45 % (ve srovnání s rokem 2010) a do roku 
2050 musí být čisté nulové. Způsob využití zbývajícího uhlíkového rozpočtu je otázkou rovnosti. Existují 

vědecké modely, které tvrdí, že Země může udržet zdroje postačující k uspokojení potřeb 10 miliard 
lidí, pokud by se drasticky snížila nerovnost. 43 Mělo by být superbohatým umožněno, aby se i nadále 

 
43 Millward-Hopkins et al., 2020 
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proháněli tryskáčem po světě? Mělo by se lidem žijícím v chudobě a bídě umožnit, aby rozšířili svůj v 
současnosti velmi nízký podíl na emisích? A jak by bylo možné zajistit dobrou životní úroveň 
domácností s nízkými příjmy v Evropě a zároveň snížit jejich emise? 

 

Aby bylo možné řešit klimatickou krizi, budou emise uhlíku dražší. Samotné zdanění zdrojů má však 
pravděpodobně regresivní sociální dopady, neboť zatěžuje zejména rozpočty domácností s nízkými 
příjmy. Sociálně-ekologické státy blahobytu proto vyžadují nějaký druh redistribučního úlevového 
opatření, například roční kompenzační platbu pro nižší příjmové skupiny.44 Z toho vyplývá: řešení 
nerovnosti v rámci země a globální nerovnost v oblasti uhlíku spolu souvisejí. 
Peněžní opatření, jako je progresivní zdanění příjmů, podpora v nezaměstnanosti nebo různé formy 
dotací, jsou sice pro sociálně-ekologický sociální stát důležitá, ale k řešení nerovnosti nestačí, protože 
se zaměřují především na jednotlivce a jeho příjmy. V době klimatické krize je nutná hluboká změna 
pohledu na rovnost: jaké infrastruktury a instituce (které vytvářejí kontext pro každodenní život lidí) 
by umožnily všem uspokojovat své potřeby při nízké spotřebě zdrojů? Udržitelně zajištěná veřejná 
doprava a cenově dostupný přístup k udržitelné energii, vodě, bydlení, zdravotnictví, péči a vzdělávání 
pomáhají omezit význam peněz a spotřeby při uspokojování potřeb. Takové sociálně-ekologické 

infrastruktury zahrnují většinu toho, co si jednotlivci nemohou dovolit za peníze: Od zeleně v ulicích a 
knihoven až po veřejné bazény. 
Přístup k sociálně-ekologickému sociálnímu státu prostřednictvím infrastruktur má určité výhody 
oproti opatřením sociální politiky založeným výhradně na peněžních dávkách (které mohou účinně 
zmírnit existenční nouzi a posílit sebeurčení jednotlivce). Cenově dostupné sociálně-ekologické 

infrastruktury mohou poskytovat bezpečnost, nabízet prostor pro individuální životní styl, posilovat 
sociální soudržnost a vytvářet struktury šetřící zdroje. V 21. století rovnost znamená, že ekologický 
způsob života není ani výsadou, ani známkou toho, že máme příliš málo, ale že se jednoduše stává 
rutinou, novou normou. Pokud například funguje místní zásobování, lze každodenní život organizovat 
bez vlastnictví automobilu – jak je to již dnes možné v hustě zastavěných čtvrtích. Na okrajích měst a 
ve venkovských oblastech je stále zapotřebí veřejných investic do sociálně-ekologické infrastruktury, 

které umožní nové každodenní postupy: Pokud existuje pohodlné železniční spojení pro dojíždějící, lze 
se zbavit dojíždění autem a vytvořit nové rutinní postupy, které budou mít udržitelný dopad. V 
konečném důsledku je otázkou demokratické diskuse, jaká minimální úroveň sociální ochrany by měla 
být zajištěna pro všechny s ohledem na omezený rozpočet na emise uhlíku. Údaje však jasně ukazují, 
že snižování nerovnosti je nezbytné, pokud mají mít všichni lidé dostatek prostředků, aby mohli žít 
dobrý život v době klimatických cílů. 
  

 
44 Dalším způsobem, jak se vyhnout regresivním účinkům, je zavedení progresivních ekologických daní, kdy je základní spotřeba zdaněna 
méně než nadměrná spotřeba (např. poplatek za časté létání). 
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ř
Uhlíková nerovnost popisuje nerovnoměrnou odpovědnost za způsobení klimatické krize, a to na 
základě porovnání příspěvků různých jednotlivců, tříd, sociálních skupin nebo zemí k emisím 
skleníkových plynů v jednom okamžiku nebo v průběhu času.  

(Sociální) třída "označuje rozdělení společnosti na základě ekonomického a sociálního postavení. Lidé 
ve stejné sociální třídě obvykle sdílejí podobnou úroveň bohatství, dosaženého vzdělání, typu 
zaměstnání a příjmů." 45  

Existenční nerovnost je "nerovné rozdělení osobnosti, tj. autonomie, důstojnosti, stupně svobody a 
práv na respekt a seberozvoj.46" Odkazuje na každodenní reprodukci diskriminace a stigmatizace, jako 
je rasismus, sexismus nebo ableismus (mimo jiné), které potlačují výše uvedené schopnosti na základě 
přisouzené skupinové příslušnosti. 

Globální Jih a Sever jsou dva termíny, které popisují relativní mocenské postavení v globálním 

ekonomickém systému. Jedná se o politicko-ekonomický termín, který zdůrazňuje historické dědictví 
nadvlády a převahy kolonizujících zemí nad (dříve) kolonizovanými zeměmi, a nesmí být chápán jako 
geografický (tj. Austrálie jako země jižní polokoule je součástí globálního Severu).  

Intersekcionalita popisuje komplexní vzorce diskriminace a privilegií jednotlivce nebo skupiny 

vyplývající z jejich vzájemně propojené příslušnosti k sociálním skupinám, jako je pohlaví, rasa, třída, 
věk nebo schopnosti (s odkazem na obraz průsečíku). Například bohatá barevná žena čelí diskriminaci 
jako žena a jako barevná osoba a je konfrontována se specifickými vzorci útlaku zaměřenými na 
barevné ženy. Zároveň může tato osoba získávat privilegia plynoucí z jejího třídního postavení z 
ekonomického hlediska. Tento termín zavedla v 80. letech 20. století právnička Kimberlé Crenshaw. 

Nerovnost zdrojů znamená "poskytnutí nerovných zdrojů lidským aktérům k jednání".47 Popisuje 

nerovnoměrné rozdělení peněžních (příjmů a bohatství), fyzických a sociokulturních zdrojů. 

Životní nerovnosti jsou "nerovné životní šance lidských organismů. Zkoumá se pomocí hodnocení míry 
úmrtnosti, střední délky života, očekávané délky života ve zdraví (očekávaných let života bez vážného 
onemocnění) a několika dalších ukazatelů zdraví dětí, jako je porodní hmotnost a tělesný růst do 
určitého věku." 48    

 

 

  

 
45 Thompson, 2016  https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/  

46 Therborn, 2013, p. 49 

47 Therborn, 2013, p. 49 

48 Therborn, 2013, p. 49 

https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/
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Název aktivity Rychlé rande s nerovností 

Shrnutí Účastníci diskutují o souvislostech různých témat s nerovností 

Cíle Navázat vzájemný kontakt a získat vhled do šíře tématu. 

Materiály Hodinky nebo telefon k zastavení času 

Čas 10 - 20 minut 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin 

Pokyny pro 
školitele 
 

1. Požádejte všechny, aby se procházeli po místnosti a zastavili se a vytvořili dvojice, 
kdykoli uslyší signál (např. budík telefonu). 

2. Dejte dvojicím dvě minuty času, aby se nejprve rychle navzájem představily a poté 
diskutovaly o tom, jak slovo, které jim jmenujete, souvisí s nerovností. Slova, z 
nichž můžete vybírat, jsou: sebeúcta, rozmanitost, blaho dětí, zneužívání drog, 
vzdělání, změna klimatu, věznění, duševní zdraví, obezita, fyzické zdraví a porody 
mladistvých. Řekněte jim, že každá osoba by měla mít jednu minutu času na 
mluvení a že jim dáte signál, jakmile jedna minuta uplyne. 

3. Po dvou minutách dejte signál k ukončení tohoto kola a poté opakujte další kola, 
celkem 3 až 5krát. 

Reflexe Dejte účastníkům na vědomí, že se tématům budeme podrobněji věnovat později v 
průběhu semináře. 

Tipy pro 
školitele 

Mezi diskusemi dvojic můžete účastníkům pustit hudbu, aby se mohli libovolně 
pohybovat. 
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Název aktivity Koridor rovnosti 

Shrnutí Účastníci diskutují o koridoru toho, co každý potřebuje k dobrému životu a jaké jsou 
maximální přijatelné hranice nerovnosti. 

Cíle ● Zamyslet se nad tím, co by byl přijatelný "koridor rovnosti".  
● Zamyslet se nad souvislostmi mezi nerovností, deprivací a bohatstvím. 

Materiály - 

Čas 45 min.  

Velikost skupiny 5-25 účastníků 

Pokyny pro 
školitele 
 

Diskuse o koridoru rovnosti 
Skupina je rozdělena na dvě části s různými úkoly (25 min)  
  
Skupina A: (minimálně patro) - Diskutujte: 
Co každý potřebuje k dobrému životu? Co není měřitelné penězi? Jak jsou minimální 
požadavky spojeny s horními hranicemi? 
 
Skupina B: (maximální strop) - Diskutujte: 
Kdy se materiální a nemateriální bohatství začíná stávat demokratickým, ekologickým 
nebo sociálním problémem? Dokážete se shodnout na nějaké hranici? Pokud ne, jaká jsou 
kritéria?  

Reflexe Všichni v kruhu: (20 min)  
Skupiny představí své perspektivy. 
Zhodnocení diskuse: 
- Jak spolu souvisí minimální spodní hranice a maximální strop?  
- Jakou roli v tom hraje moc a demokracie? 

Tipy pro 
školitele 

Nad velikost skupiny 12 osob lze mít pro každý úkol 2 skupiny.  
Neexistuje žádné "správné" řešení toho, co je přijatelný koridor rovnosti. Cílem je otevřít 
myšlenky o souvislostech minimálních a maximálních práv, a proto je zásadní udržet 
pozornost na principech, které se v diskusi objeví. 
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ř ů

Název aktivity Odhad vlastního postavení v distribuci příjmů a uhlíkové stopy 

Shrnutí Přehled Účastníci používají dva online nástroje k odhadu svého postavení v distribuci 
příjmů a své uhlíkové stopy. V návaznosti na to diskutují o svých poznatcích a o tom, co 
oba výsledky spojuje. 

Cíle ● Získat představu o tom, kde se nachází v příspěvku k příjmům ve své zemi, v Evropě 
a ve světě. 

● Získat představu o vlastních emisích uhlíku a možnostech jejich snížení. 
● Pochopit, jak spolu souvisí příjmy a emise uhlíku. 

Materiály  Notebook nebo smartphone 

Čas 30 min. 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin 

Pokyny pro 
školitele 
 

1. Požádejte účastníky, aby si otevřeli stránku https://wid.world/simulator/ a 
pomocí tohoto nástroje odhadli, v jaké části příjmového rozdělení se nacházejí ve 
srovnání s obyvateli své země, Evropy a světa. 

2. Požádejte účastníky, aby si otevřeli stránku 
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint a 
vypočítali svou uhlíkovou stopu. 

Reflexe Požádejte účastníky, aby se se skupinou podělili o to, co je překvapilo a co se dozvěděli. 
Následně se jich zeptejte, v čem vidí souvislost mezi příjmovou nerovností a uhlíkovou 
nerovností.  
Pro reflexi cvičení si přečtěte kapitolu 1.3 "Nerovnost zdrojů". 
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Název aktivity Vědomá procházka za nerovností 

Shrnutí Účastníci vyjdou z místnosti, kde se koná seminář, / ze svého domova, aby vnímali a 
přemýšleli o tom, jak se nerovnost projevuje v jejich okolí. 

Cíle ● Zbystřit pohled na viditelné a neviditelné nerovnosti prostřednictvím vědomého 
zkoumání a otevřené diskuse.   

Materiály Tužky a papíry 

Čas 45-60 min. 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin 

Pokyny pro 
školitele 
 

1. Požádejte účastníky, aby se individuálně (nebo ve dvojicích) vědomě prošli a 
zamysleli se nad nerovností ve svém bezprostředním okolí. Vyberte 3-4 z 
následujících otázek, které je povedou k zamyšlení, a požádejte je, aby si je zapsali: 
- Kde můžete vnímat nerovnost? 
- Pro koho je prostředí, které vnímáte, vybudováno?  
- Komu chybí, pro koho je těžké být u toho?  
- Jakou roli hrají peníze?  
- Kde si můžete všimnout uhlíkové nerovnosti?  
- Kdo mohl rozhodnout a navrhnout, jak dané místo vypadá?  
- Kde kolem vás může být nerovnost, kterou nevidíte? 

2. Dejte jim (alespoň) 20 minut času na individuální procházku a reflexi a řekněte jim, 
do kdy se mají vrátit do místnosti.  

3. Buď v plénu, nebo v malých skupinkách požádejte účastníky, aby se podělili o "Aha 
momenty", které zažili během své procházky, a diskutujte o nich (20-30 minut). 

Reflexe Pro reflexi si přečtěte kapitolu 1.6 "Hnací síly nerovnosti". Několik nepovinných nápadů 
pro hloubkovou konverzaci:  
- Co o sobě pozorovatel vypovídá svým vnímáním? O jejím chápání nerovnosti? 

- Proč někteří lidé nerozpoznali nerovnosti tam, kde je jiní rozpoznali?  
- Přineste další nápady týkající se nerovností, které nemusí být v našem okolí viditelné nebo 
které nemusíme vnímat. 

Tipy pro 
školitele 

Oblíbenou aktivitou, která využívá fyzický prostor k poznávání privilegií a nerovností, je 
tzv. procházka za privilegii. Jednu z jejích verzí naleznete níže. Tuto metodu je třeba 
používat opatrně a neměla by být aplikována ve všech kontextech, protože může být pro 
lidi, kteří čelí formám diskriminace, spouštěcí 
https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan/.   
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Název aktivity Nerovnost – a co s ní? Analýza společenského blahobytu 

Shrnutí Účastníci v malých skupinách analyzují vztah společenského blahobytu a nerovnosti. 

Cíle ● Pochopit, jak jsou režimy blahobytu spojeny s nerovností a různými ukazateli 
společenského blahobytu. 

Materiály Výtisky grafů znázorňujících různé dopady nerovnosti 

Čas 25 - 35 minut 

Velikost skupiny Práce pro všechny velikosti skupin 

Pokyny pro 
školitele 
 

1. Požádejte účastníky, aby vytvořili malé skupinky po 3 až 4 lidech, a nechte každou 
skupinu vybrat jedno nebo dvě z následujících témat: Dětská pohoda, zneužívání 
drog, vzdělání, vězení, duševní zdraví, obezita, fyzické zdraví, porody mladistvých. 

2. Požádejte skupinu, aby analyzovala údaje a popsala, jak se tři skupiny zemí 
nacházejí? (Která skupina zemí vykazuje nejvyšší a která nejnižší míru nerovnosti? 
Jak si skupiny zemí stojí v ukazateli grafu?) Skupiny zemí jsou následující: Země A: 
Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko; země B: Německo, Rakousko, Francie; země C: 
USA, Velká Británie, Austrálie. 

3. Během pracovní doby obcházejte skupiny a pomáhejte jim v případě, že mají 
dotazy. 

4. Požádejte několik skupin, aby prezentovaly výsledky své analýzy celé skupině a 
vizualizovaly výsledky pro skupiny zemí A, B a C na tabuli. 

5. Poté se zeptejte na společný jmenovatel zemí v rámci jedné skupiny. 

Reflexe Pro reflexi cvičení si přečtěte kapitolu 2.1 "Jak se tradiční režimy blahobytu vypořádávají s 
nerovností". Řekněte účastníkům, že skupiny zemí byly vytvořeny podle jejich režimů 
blahobytu. Představte režimy blahobytu a na závěr zdůrazněte, že různé režimy blahobytu 
vedou k různým úrovním nerovnosti, které přicházejí spolu s různými efekty 
společenského blahobytu, které byly analyzovány. 

Tipy pro 
školitele 

Dobře se propojuje s cvičením Inequality Speed-Dating.  
Alternativně k práci s výtisky mohou účastníci pracovat s grafikou také online: 
https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level.  
Výzvy, které mohou nastat: Pokud účastníci nejsou zvyklí interpretovat grafy, může to pro 
ně být náročné. Pokud se domníváte, že je to případ několika účastníků skupiny, seznamte 
je s tím nejprve analýzou jednoho grafu pro celou skupinu. V opačném případě projděte 
místnost a v případě potřeby odpovězte na otázky/pomozte. 
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Ř ě

Název aktivity Řešení nerovnosti v době klimatické krize 

Shrnutí Účastníci diskutují o důsledcích různých opatření na nerovnost v době klimatické krize. 

Cíle ● Účastníci chápou, že různá opatření představují různé přístupy k nerovnosti. 
● Účastníci získají představu o mnohosti sociálních a environmentálních důsledků, 

které mohou být důsledkem různých opatření. 
● Účastníci získají představu o tom, nakolik jsou různá opatření k nerovnosti vhodná 

ke snižování nerovnosti, aniž by docházelo k nadměrnému využívání biokapacity. 

Materiály Karty s opatřeními a krátkými vysvětleními (rozstříhejte je na řádky, protože každá skupina 
má analyzovat dvě opatření (jeden řádek)) Dbejte na to, abyste opatření nerozdělili na dvě 
části kvůli přerušení stránky! 

Čas 80 min. 

Velikost skupiny 12-25 účastníků 

Pokyny pro 
školitele 
 

Úvod (5 min) 
1. Představte se s využitím kapitoly 2.2. "Řešení nerovnosti v době klimatické krize" tři 
různé kategorie přístupů k boji proti nerovnosti: 
a) Daně nebo odvody jsou formou příjmu vlády, který lze využít k přerozdělování zdrojů i 
ke zdražení sociálních "neřestí".  
b) Peněžní dávky, jako jsou podpory v nezaměstnanosti nebo různé formy dotací, se 
zaměřují především na jednotlivce a jeho příjmy a mohou účinně zmírnit existenční nouzi 
a posílit sebeurčení jednotlivce. 
c) Sociálně-ekologické infrastruktury umožňují lidem uspokojovat jejich potřeby s nízkou 
spotřebou zdrojů. 
 
Skupinová fáze (45 min)  
2. Každá skupina si vybere jednu z pěti dvojic opatření. Napíší tato dvě opatření na flipchart 
a analyzují je ve čtyřech sekvencích brainstormingu s použitím různých barev. Dejte jim 
pokyn, aby při brainstormingu otázek b až d přemýšleli o všech možných odpovědích. 
 
a) Do které ze tří kategorií (daně/odvody, peněžní dávky, sociálně-ekologická 
infrastruktura) opatření patří? (3 min.) 
b) Jak by mohla navrhovaná opatření ovlivnit nerovnost? (červená barva) (15 min.) 
c) Jaké by mohly být jeho dopady na klima? (zelená barva) (15 min.) 
d) Jak účinné je opatření v boji proti oběma: nerovnosti a emisím uhlíku? (černá barva) (15 
min.) 

Reflexe Společné zhodnocení: (30 min) 
Každá skupina má 5 minut na prezentaci výsledků. Měly by se tak zaměřit na klíčové 
poznatky (20 min.). 
Poté celá skupina diskutuje o tom, které opatření/opatření je podle nich ze sociálně-
ekologického hlediska nejúčinnější. (10 min.). 

Tipy pro 
školitele 

Výzvy, které mohou nastat: 
Pokud jsou skupiny zahlceny úkolem, pomozte jim při brainstormingu přijít na nové 
myšlenky.   
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Název aktivity Odhad pozice v distribuci příjmů a uhlíkové stopy 

Cíle ● Získání představy o tom, kde se člověk nachází v příjmovém příspěvku ve své zemi, 
v Evropě a ve světě. 

● Získání představy o vlastních emisích uhlíku a potenciálu jejich snížení 
● Pochopit, jak spolu souvisí příjmy a emise uhlíku 

Čas 30 minut 

Instrukce 
 

1. Otevřete stránku https://wid.world/simulator/ a pomocí tohoto nástroje 
odhadněte, kde se nacházíte v rozdělení příjmů ve srovnání s obyvateli své země, 
Evropy a světa. 

2. Poté otevřete stránku https://you.climatepartner.com/en/carbon-
calculator/choose-footprint a vypočítejte svou uhlíkovou stopu.   

Reflexe Otázky k zamyšlení:  
Co vás překvapilo? Co jste se dozvěděli? 
Jaká je podle vás souvislost mezi příjmovou nerovností a uhlíkovou nerovností? 
Knoflík: Chcete se dozvědět více? (Vede k informacím níže) 
 
Příjmy a emise jsou silně propojeny 

V roce 2020 vypustilo 1 % nejbohatších obyvatel světa do ovzduší více než dvojnásobek 
kombinovaného podílu emisí 50 % nejchudších obyvatel. Splnění klimatického cíle Pařížské 
dohody ve výši 1,5 °C vyžaduje do roku 2030 snížit emise na životní stopu na obyvatele 
přibližně na 2-2,5 tCO2e, což znamená, že nejbohatší 1 % by muselo snížit své současné 
emise na obyvatele nejméně třicetkrát a nejbohatších 10 % desetkrát, zatímco emise na 
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obyvatele nejchudších 50 % by se mohly ještě zvýšit v průměru třikrát249.  

50 

 

 

  

 
49 United Nations Environment Programme, 2020 

50 United Nations Environment Programme, 2020 
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Název aktivity #ShowInequality 

Cíle ● Zbystřit pohled na viditelné i neviditelné nerovnosti prostřednictvím zkoumání 
svého okolí a udělat vědomý krok k tomu, aby byly slyšet. 

Čas 30 minut 

Instrukce 
 

Účastníci jsou vyzváni, aby prozkoumali a ukázali nerovnosti ve svém okolí tím, že se 
projdou, vyfotí je a zveřejní na sociálních sítích. Jsou vyzváni, aby se spojili s příslušnými 
institucemi, členy komunity nebo jednotlivými osobami s rozhodovací pravomocí a naučili 
se vyjadřovat své obavy.  
Impulzivní otázky jsou následující:  
- Kde můžete vnímat nerovnost?  
- Pro koho je prostředí, které vnímáte, vytvořeno?  
- Komu chybí, pro koho je těžké být u toho?  
- Jakou roli hrají peníze?  
- Kdo mohl rozhodnout a navrhnout, jak místo vypadá?  
- Kde kolem vás může být nerovnost, kterou nevidíte? 
Účastníci mohou použít některé z následujících hashtagů a vytvořit si vlastní: 
 Ukažte nerovnost #ShowInequality #NotMyEquality #Unequal #InequalityIsReal 
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ř
Jaké jsou různé školy ekonomického myšlení?  

Školy ekonomického myšlení nebo jednoduše ekonomické školy jsou skupiny názorů, které naznačují, 
jak ekonomika funguje nebo by měla fungovat. Různé školy (nemluvíme o školách ve smyslu vysokých 
škol, institutů nebo univerzit, ale jako o směrech přístupu) byly obvykle pojmenovány podle 
nejvýznamnějšího ideologa či ideologů, kteří utvářeli jejich základy a později k nim přibyli zastánci i 
odpůrci.  

Od vzniku ekonomie vzniklo mnoho různých druhů ekonomických škol. Ekonomické školy se 
nepochybně neustále mění a vyvíjejí. Běžně se však uvádějí tyto hlavní ekonomické školy: Ekonomické 
školy: merkantilistická škola, fyziokratická škola, klasická škola, neoklasická škola, marxismus, 
rakouská škola, keynesiánství, monetarismus, institucionální ekonomie, neoliberalismus. 

Kromě těchto ekonomických škol existuje mnoho dalších, které mají menší počet příznivců a dosah. 
Některé školy mají zároveň své potomky. Na základech předchozích škol vznikly paralelní školy s 
odchylkami v některých aspektech, jako marxismus navazuje na klasickou školu, jak uvidíme.  

Která ekonomická škola je lepší? 

Je sice pravda, že některé ekonomické školy časem zastaraly nebo se staly neúplnými, ale neexistují 
lepší nebo horší ekonomické školy. Sounáležitost s ekonomickou školou nakonec zásadně závisí na 

myšlenkách jejího autora.  Ekonom není lepší nebo horší proto, že patří k určité ekonomické škole. 
Některé školy kladou důraz na instituce, jiné na měnovou nebo fiskální politiku, další na růst, 
nerovnost atd. Některé školy mají zjevně ideologickou složku. To znamená, že upřednostňují jeden typ 
společnosti před jiným. Nejdůležitější je vždy podporovat diskusi mezi jednotlivými myšlenkovými 
proudy, a to argumentačně podloženým způsobem.  

Jak tento článek přistupuje ke studiu ekonomických škol? 

Hlavním cílem tohoto článku je představit ty teorie, které přežily v průběhu času a které nás mohou 
informovat o současném vývoji a hospodářské politice. Nelze tedy psát o problematice ekonomického 
myšlení, aniž bychom se zaměřili na významné ekonomy minulosti, tedy Adama Smithe, Davida 

Ricarda, Karla Marxe a J. M. Keynese. Cílem je prozkoumat některé obecné linie jejich teorií se 
zvláštním zaměřením na myšlenky týkající se práce jako ústřední osy pro provádění analýzy. Na základě 
těchto hlavních zastánců se článek dotýká také neoklasiků, monetaristů, institucionalistů a nových škol 
ekonomického myšlení. 

Z pedagogického hlediska je mnohem zajímavější a zároveň se očekává hlubší pochopení škol v 
návaznosti na logicko-historický přístup. To znamená, že každá škola je představena v historickém 

kontextu svého vzniku a analyzována spíše podle logických než ideologických kritérií.  

Proč se zaměřujeme na práci? 

Práce je jedním z nejdůležitějších témat, o nichž se v ekonomických teoriích hovoří. Neméně důležitý 
je příjem ze zaměstnání, který je od průmyslové revoluce hlavním zdrojem individuálních příjmů.  

Trhy práce se však v posledních desetiletích mění. Došlo k nebývalému nárůstu zapojení žen do 
pracovní síly, nové technologie změnily i rozdělení příjmů a zdá se, že pracovní podmínky směřují k 
větší nejistotě, nejistotě a špatným podmínkám zaměstnání. Abychom pochopili dnešní dynamiku 
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práce, náš přístup vychází z historické perspektivy, která nám pomáhá pochopit vývoj pojmu práce a 

její hodnoty, počínaje právě prvními muži, kteří tuto diskusi předložili. 

Proč je důležité studovat (staré) školy ekonomického myšlení? 

Ačkoli současné ekonomické teorie jsou těmi, které řídí současný ekonomický systém, a tedy i naše 
životy, neobjevily se tyto teorie zčistajasna. Obecně platí, že nové ekonomické teorie se objevily jako 
produkt rozpracování stávajících teorií nebo jako lepší odpověď na přetrvávající selhání předchozí 
teorie, která mohla prostě zastarat. Jde o to, že ekonomická teorie nemá jiný "zkušební terén" než 
realitu, na kterém by mohla prokázat svá tvrzení. Proto v ekonomické oblasti neexistuje lepší způsob, 
jak pochopit současnost, než se podívat do minulosti, abychom viděli současné ekonomické dění 
plnějším a přesnějším způsobem a zároveň nám umožnili připravenější konfrontaci s realitou 
budoucnosti. V konečném důsledku to nejen podněcuje zájem o další zkoumání tématu a jeho 
historického vývoje, ale také poskytuje čtenáři potřebné zázemí k tomu, aby se mohl zabývat 
pokročilejším současným vývojem ekonomie.  

 

 

 

První rychlá hra: zjistěte, kdo jsou tito lidé? 
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č
Vznik ekonomie jako vědy je spojen s rozvojem nové formy společenské organizace, kapitalismu, 
systému, který řeší organizaci výroby a rozdělování prostřednictvím rozšířeného fungování trhů. Trhy 
jsou tedy epicentrem kapitalismu, neboť zahrnují fungování celé ekonomiky.  

Kapitalismus vznikal dlouhým a pomalým procesem, který začal v západní Evropě v 16. století a nabral 
na síle s příchodem průmyslové revoluce v polovině a na konci 18. století. To neznamená, že by 
kapitalistický režim nahradil feudalismus jen proto, že skupina "inspirovaných" jedinců našla klíč k 
vynálezu automatického tkalcovského stavu, parního stroje a tavení železa. Naopak, bylo to spojení tří 
nových jevů: univerzalizace směny, výraznější dělby práce a objevení se četných a podstatných 
technických vymožeností, které umožnily kapitalismu začít dominovat. Takto argumentoval Adam 
Smith ve své knize Bohatství národů (1776), kde položil základy ekonomického teoretického systému, 
pro který je znám jako otec moderní ekonomie.  

Ve skutečnosti je to první z těchto tří souběžných prvků, směna, který je podle Smithe ústředním 
(přirozeným) prvkem přítomným v lidské DNA a stává se motorem, který pohání celý proces 
společenské transformace; další dva se objevují jako důsledek jeho prohloubení. Považujeme-li směnu 
na trhu za hlavní osu ekonomické činnosti, bylo nutné odhalit zdroj, který určuje proporce směny, a 
okolnosti, které mohou vyvolat zdánlivě nepravidelný vývoj cen zboží. Odpověď byla nalezena v 
základním pojmu, hodnotě, jejíž původ a míra je podle Smithe v práci:  

"Práce je tedy skutečnou mírou směnné hodnoty všech druhů zboží" (Smith, 1958, s. 31). 

Rozdíly v úvahách o práci jako zdroji hodnoty, a to i ve výkladech Smithe či Ricarda a samozřejmě i 
Marxe, které jsou všechny označovány jako "klasikové", jsou osou, kolem níž tento článek organizuje 
svou analýzu ekonomických myšlenkových škol. Je-li ústřední ctností kapitalismu přeměna všech 
výrobních zdrojů ve zboží, objevily se tyto zdroje, jako je kapitál, půda a práce, také organizované na 
trzích výrobních faktorů. To znamená, že i práce se v novém mzdovém režimu proměnila ve zboží. Bylo 
tedy přirozené, že se začaly objevovat otázky týkající se hodnoty a ceny práce, jejího využití a 
podmínek, za nichž může lépe přispívat k tvorbě bohatství, jakož i způsobu jeho rozdělování. Všechny 
tyto otázky nebylo snadné smířit, zejména pro vzkvétající ekonomickou vědu, která se rozvíjela v 
kontextu nového typu sociálního konfliktu, který se vyznačoval jak svým potenciálem, tak zapojením 
společenských tříd objektivně definovaných svým postavením ve výrobním procesu.  

Analýza práce jako vstupního bodu různých škol ekonomického myšlení je představena jako podřízená 
analýze obecných historických souvislostí a podmínek, z nichž jednotlivé školy vycházely a formulovaly 
své teorie. Po prozkoumání klasické školy (Smith, Ricardo a Marx) představíme neoklasickou 
myšlenkovou školu, v níž se prohloubíme v rozlišování mezi marginalistickou a Marshallovou. Poté 
sledujeme kritiku a nové návrhy Keynese a později segment nových škol, v jehož rámci zkoumáme 
různé směry, které se od hlavních škol odvíjely. Nakonec navrhneme několik závěrů o současné situaci 
z hlediska dominantních škol a ideologií a o tom, jak to ovlivňuje dnešní struktury práce.  
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Historický kontext 

Bohatství národů (1776) je kniha, která Smithe proslavila a prosadila jako otce ekonomie. Obsah knihy 

je skutečně převratný, vezmeme-li v úvahu, že byla napsána v době, kdy byl feudalismus stále ještě 
rozšířený a také poměrně silný, a že část ekonomiky organizovaná podle tržního mechanismu byla 
nesmírně malá, i když rychle rostoucí. Smithův příspěvek se totiž nachází právě v závěrečné fázi 
přechodu od středověké a feudální společnosti ke společnosti moderní a kapitalistické. Přesněji 
řečeno, obvykle se ztotožňuje s koncem 18. století, zejména pokud jde o Anglii (a potažmo Skotsko), s 
počátkem průmyslové revoluce. 

Na úrovni výrobních procesů to byla právě manufakturní výroba, která dala podnět k upevnění dvou 
společenských tříd charakteristických pro moderní společnost: průmyslových kapitalistů na jedné 

straně a průmyslového proletariátu na straně druhé. Nicméně i přes své plně moderní rysy (jako jsou 
nové výrobní modality v roztříštěnosti a specializaci práce) nebyla manufakturní výroba, jíž byl Smith 
svědkem, zdaleka vyspělá. Průmyslová revoluce sice nedávno začala, ale stále nebyla dokončena. 

Kategorický zlom, který Smith vytvořil na obranu rodícího se kapitalistického systému, je třeba 
považovat spíše než co jiného za reakci a kritiku tradičních, středověkých, feudálních a absolutistických 
systémů, které do té doby vládly. Smithovy záměry objevit zákony, které vládnou nové moderní 
společnosti, se rozhodně rozcházely se scholastickou tradicí zásadně prostoupenou teologií; zároveň 
odmítal některé hlavní teze dvou ekonomických proudů, které pocházejí z bezprostředně 
předcházejících staletí a které rovněž patří k modernitě: a fyziokratickou školu. Jinými slovy, kromě 
Smithovy třídní příslušnosti lze apologii moderní společnosti interpretovat jako důsledek odmítnutí 
hegemonických tradic doby. 

První velkou otázkou, kterou Smith sledoval, bylo odhalení mechanismu, díky němuž by společenský 
systém výše uvedeného typu fungoval v čase a zůstal stabilní. V následující části se dotkneme 
některých myšlenek a "ekonomických zákonů", které Smith použil jako argumenty na obhajobu 

nového společenského režimu z "vědeckého" hlediska. 

Neviditelná ruka 

Zavedením pojmu ekonomických zákonů a jejich fungování postavil Smith ekonomii na vědecký základ. 
To je důvod, proč je označován za otce zakladatele moderní ekonomie. Konkrétně chtěl Smith ukázat, 
že ekonomické formy kapitalistického systému, které se neřídí tradičními principy a normami, to 
znamená feudálními předpisy a omezeními, nevedou k všeobecné dezorganizaci, ale naopak, 
kapitalismus se řídí souborem zákonů, které zajišťují materiální reprodukci společnosti, a navíc její 
pokrok. Tyto zákony však mají zvláštní povahu.  

Za prvé Smith přímo odmítá jakoukoli bezprostřední souvislost mezi ekonomickými zákony a zákony 
božími. Naopak, ekonomické zákony se vztahují k čistě lidskému jevu, konkrétně k vlastnímu zájmu 

lidí. Smith tvrdí, že vlastní zájem, společensky nepřijatelný motiv, dává prostřednictvím složitých 
společenských vztahů vzniknout sociální soudržnosti a růstu. 1 Uvažováno z přísně individuálního 
hlediska, pokud je určitý způsob jednání výhodnější nebo uspokojivější, a totéž se děje u každého z 

 
1 Své tvrzení podložil předchozí publikací The Moral Sentiments (1759). 
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jednotlivců, kteří tvoří společnost, pak na základě této individuální výhodnosti je takové jednání a jeho 
výsledky těmi, které se prosadí jako obecné ekonomické zákony. Smith toto spontánní působení 
objektivních zákonů, které řídí lidské jednání tak, aby bylo v souladu se zájmy společnosti jako celku, 
popsal jako neviditelnou ruku. 2  

Zatímco by se dalo očekávat, že vlastní zájem povede k chaotické společnosti, Smith naopak tvrdí, že 
společnost se díky konkurenci nezhroutí. Když se každý člen společnosti snaží sloužit svému vlastnímu 
zájmu bez ohledu na společenské náklady, jeho zájem se střetává se zájmy ostatních podobně 
motivovaných jedinců. Pokud například výrobce účtuje příliš vysokou cenu, pak se dá očekávat, že se 
kupující obrátí na jiné výrobce. Pokud výrobce platí svým pracovníkům nedostatečně, budou si 
pracovníci hledat zaměstnání jinde. 

Tento systém je navíc založen především na decentralizovaných rozhodnutích mnoha jednotlivců bez 
zprostředkování centrálního koordinačního orgánu, ale pouze za koordinace tržních mechanismů, 
které řeší problém výroby. Pokud je například cena výrobku příliš vysoká, je to známka toho, že 
společnost chce větší množství tohoto výrobku. Vysoké ceny vyvolávají nadměrné zisky, které přitahují 
investice do této výnosné činnosti; tato akumulace kapitálu rozšiřuje nabídku výrobku, tedy něco, co 
společnost chtěla především a za nižší ceny. Opačný proces probíhá v případě, kdy je cena nižší než 
normální. V téže linii je implicitně řešen problém rozdělování, protože ceny výrobků zahrnují normální 
odměny výrobních faktorů, tj. normální mzdy, zisky a renty. 

Stručně řečeno, Adam Smith založil svou teorii na prolínajících se pojmech vlastního zájmu a 
konkurence, které v čele s neviditelnou rukou vysvětlují, jak je tržní mechanismus 
samoregulovatelným systémem, jehož fungování nevede k chaosu a případnému rozpadu, ale naopak 

k systému, který dokáže dát vzniknout společenské soudržnosti a udržet pohromadě všechny 
odstředivé síly. 

Dělba práce 

Smithovo hledání pochopení nové dynamiky "civilizované společnosti", tj. rodícího se kapitalismu, 
jehož zrodu byl svědkem, je v Bohatství národů záměrem najít odpověď na přirozenou navazující 
otázku: "Co je to bohatství?". Smithovy odpovědi se ostatně projevily okamžitě, neboť hned v první 
větě, která se objevuje v úvodu knihy, vyslovuje stručné tvrzení, které se pravděpodobně stane 
základním kamenem celého klasického teoretického systému: 

"Roční práce každého národa je fond, který mu v zásadě zajišťuje všechny věci nezbytné a vhodné k 

životu a který země ročně spotřebuje. Zmíněný fond je vždy integrován buď s bezprostředním 
produktem práce, nebo s tím, co je prostřednictvím zmíněného produktu nakupováno od jiných 
národů." (WN [1776] s. 3). 

Stručně, téměř lakonicky, přináší Smith v podstatě dva odlišné pohledy dvou nejdůležitějších teorií své 
doby. V první řadě tvrdí, že bohatství se skládá ze statků, z výrobků všeho druhu - z "věcí nutných a 
užitečných pro život". A za druhé, což je ještě důležitější, tvrdí, že jediným a výlučným zdrojem 
bohatství je lidská práce, přesněji řečeno práce společnosti jako celku - "roční práce národa". Výslovně 

 
2 “ "Jako se tedy každý jednotlivec snaží co nejvíce využít svůj kapitál k podpoře domácího průmyslu a řídit tento průmysl tak, aby jeho 
produkty měly co největší hodnotu, tak se každý jednotlivec nutně snaží, aby roční příjem společnosti byl co největší. Obvykle se totiž ani 
nesnaží podporovat veřejný zájem, ani neví, jak moc ho podporuje. Tím, že dává přednost podpoře domácího průmyslu před podporou 
průmyslu zahraničního, zamýšlí pouze své vlastní zabezpečení; a tím, že řídí tento průmysl tak, aby jeho produkty měly co největší hodnotu, 
zamýšlí pouze svůj vlastní zisk a je v tomto, stejně jako v mnoha jiných případech, veden neviditelnou rukou k podpoře cíle, který nebyl 
součástí jeho záměru. Pro společnost není vždy horší ani to, že nebyl její součástí. Tím, že sleduje svůj vlastní zájem, často podporuje zájem 

společnosti účinněji, než když ho skutečně hodlá podporovat". (WN, s. 423) 
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odmítá merkantilistické myšlenky, které tvrdily, že původ bohatství je třeba hledat v obchodních 
operacích a jeho přednostní formou jsou peníze; jak tvrdilo přesvědčení merkantilistů. Nevytváří se 
však ani výhradně zemědělskou prací, ani nemá podobu výhradně v primárních produktech, které 
vytváří příroda a které pak projdou různými přeměnami, jak hájila fyziokratická verze. 

Pokračujeme-li v této úvaze, pokud by platilo to, co tvrdí Smith, tedy že bohatství je tvořeno věcmi 
nezbytnými a vhodnými pro život a jejichž původem je práce, další otázka, kterou se autor snažil 
zodpovědět, zněla: "Jak může společnost zvyšovat bohatství?". Smithův argument na ni přímo 
navazoval, neboť tvrdil, že přirozenou tendencí tržní ekonomiky je růst bohatství, které vzniká dělbou 
práce s jejím následným zvyšováním produktivity a snižováním nákladů. I zde je důležité si uvědomit, 
že Smith popisoval ekonomiku přecházející od feudalismu k tržnímu systému. Smithova doba je 
charakteristická rozšířením manufakturní výroby, nikoliv příchodem moderní továrny a jejích 
technologických inovací. Z toho vyplývá, že nárůst objemu výroby je třeba jednoznačně přičíst růstu 

"produktivních sil práce", protože nebyl spojen ani s podstatným nárůstem počtu pracujících, ani s 
používáním nových strojů, které by dělníkovi pomáhaly při plnění jeho úkolů. Příčinu růstu produktivity 
práce je pak podle Smithe třeba hledat v prohloubení dělby práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Růst průmyslové výroby v Anglii v letech 1700-1913 

Za účelem vysvětlení dělby práce, pro kterou Smith používá slavnou analogii s továrnou na špendlíky, 
vysvětluje, že když se výrobní proces zaměřený na výrobu téhož předmětu rozdrobí na mnoho 

jednoduchých operací prováděných různými pracovníky, dochází ke zvýšení produktivity práce ze tří 
důvodů: Za prvé, specializace pracovníka na jeden opakující se úkol mu dává větší zručnost; za druhé, 
dochází k úspoře "prostojů" způsobených přechodem od jedné operace k druhé; a konečně, tím, že se 
pracovník celý den věnuje jedinému úkolu, je stimulována jeho kreativita, která pomáhá vymýšlet 
nové a účinnější pracovní nástroje nebo zdokonalovat ty staré.  

Tato teorie dělby práce přidává dva důležité prvky. Zaprvé, tržní společnost sice funguje zcela 
decentralizovaně, kdy každý jednotlivec usiluje o uspokojení vlastních zájmů, přesto tato společnost 
vytváří vnitřní mechanismy, které lidi spojují v soudržný celek. Mezi výrobci zdaleka nevzniká úplná 

nezávislost, ale mezi všemi lidmi se vytváří vztah vzájemné závislosti nového typu: V civilizované 
společnosti - říká Smith - "potřebuje [každý člověk] v každém okamžiku spolupráci a pomoc davu" (WN 
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[1776] s. 16). Za druhé Smith prokázal, že taková společnost je schopna ekonomického růstu, neboť 
dělba práce nepochybně vede k rychlému růstu produktivity, což následně vede k růstu ekonomiky. 
Další otázkou je, zda tento růst ekonomiky bude pokračovat navždy, což je otázka, kterou Smith 
spojuje s nabídkou a poptávkou po práci a její cenou, k čemuž je třeba hlouběji porozumět Smithově 
teorii hodnoty. 

Teorie(e) hodnoty 

Již bylo zjištěno, že civilizovaná společnost je ve své podstatě obchodní společností, v níž se v důsledku 
dělby práce každý člověk specializuje na určitou formu výroby, a je proto nucen uchýlit se k produktu 
práce jiných lidí prostřednictvím směny. Argumentační linie nastíněná v Bohatství národů vede k 
diskusi o silách, které řídí směnné vztahy, tj. o určování hodnoty zboží.  

Teorie hodnoty je snahou spojit povrchové jevy ekonomického života s nějakým vnitřním zákonem. 
Smith potvrzuje, že slovo HODNOTA má dva různé významy, neboť někdy vyjadřuje užitnou hodnotu 
určitého předmětu a jindy schopnost koupit jiné zboží. První můžeme nazvat užitnou hodnotou a 

druhý směnnou hodnotou. Výchozím bodem zkoumání je právě otázka: Jak se určuje relativní nebo 
směnná hodnota zboží? Smith řekl, že směnná hodnota není kvantitativně podmíněna užitnou 
hodnotou (užitkem) a že velikost užitné a směnné hodnoty jsou dva nezávislé faktory zboží. 

Smith v prvních třech kapitolách tvrdil, že práce je společensky rozdělena tak, že pro vlastníka zboží - 
závislého na práci druhých při získávání věcí potřebných a výhodných pro život - je hodnota jeho zboží 
rovna práci druhých, kterou vám vaše zboží umožňuje získat nebo "poručit" ve směně. Podle Smithe, 
když jednotlivec směňuje jedno zboží za jiné, získává vlastně práci někoho jiného "vtělenou" do tohoto 
výrobku. Hodnota je tedy v podstatě práce a její velikost je stanovena množstvím potřebné práce. 
Nicméně zde naráží na jednu z mnoha obtíží v závodě o odhalení skutečného významu hodnoty. Jakkoli 
tvrdí, že práce je jediným skutečným zdrojem hodnoty, pravdou je, že práci samu o sobě nelze 
pozorovat, což vyvolává druhou otázku: jak se tato práce měří? 

Nejjednodušším způsobem, jak zaručit výsledek, by bylo, kdyby jednotlivci účastnící se směny znali 
množství práce obsažené ve zboží. Za tímto účelem Smith volí radikální přístup a popisuje primitivní 
společnost, v níž neexistuje ani kapitál, ani námezdní práce a v níž dělník-výrobce přesně zná množství 
práce, které každý výrobek této společnosti zahrnuje: 

V primitivním a surovém stavu společnosti, který předchází akumulaci kapitálu a přivlastnění půdy, se 
zdá, že jedinou okolností, která může sloužit jako norma pro vzájemnou směnu různých předmětů, je 
poměr mezi různými množstvími práce, které je třeba k jejich získání. Jestliže například v národě lovců 
stojí zabití bobra obvykle dvakrát tolik co zabití jelena, bude bobr přirozeně směněn za dva jeleny nebo 
bude mít hodnotu dvou jelenů. Je přirozené, že obecně produkt práce dvou dnů nebo dvou hodin má 
dvojnásobnou hodnotu než produkt, který je důsledkem jednoho dne nebo jedné hodiny (WN [1776] 

1997: 47). 

V tomto kontextu je tedy naplněn zákon hodnoty založené na práci. Smith tak dosahuje svého cíle, 
jenže to dělá za cenu toho, že zákon hodnoty ztrácí veškerou teoretickou zajímavost, protože by to byl 
zákon, který popisuje chování cen pouze v primitivní společnosti. Jaký je tedy zákon, který řídí směnu 
– směnu hodnot – v dnešní "civilizované společnosti"? Aby na tuto otázku odpověděl, musel Smith 
opustit pracovní teorii hodnoty a navrhl zcela nové a odlišné vysvětlení, známé jako sčítací teorie 
hodnoty, která tvrdí, že směnná hodnota je určena součtem mezd, zisků a důchodů, tj. odměn, které 
získávají všichni, kdo se podílejí na výrobním procesu: dělníci, kapitalisté, vlastníci půdy. Tato teorie 
hodnoty, známá také jako "teorie výrobních nákladů", ve skutečnosti představovala teorii určování 
cen na základě výrobních nákladů, která měla v dnešní době sehrát důležitou roli. Toto pojetí hodnoty 



 
 

 

11 
 

se stalo východiskem pro rozvoj teorií hodnoty, které kladou práci, kapitál a půdu za rovnocenné 
výrobní faktory a tvůrce hodnoty. Tento výklad podporovala řada ekonomů devatenáctého století, 
mezi něž patřili J. B. Say a J. S. Mill.   

Ricardo, jak se budeme zabývat v následující kapitole, převzal Smithův první názor na hodnotu známý 
jako pracovní teorie hodnoty a snažil se jej aplikovat na moderní společnost a vyřešil některé hádanky, 
kvůli kterým Smith svůj první (a podle Ricarda správný) názor opustil. 

Druh vlivu Davida Ricarda na dějiny ekonomického myšlení byl zcela odlišný od vlivu Adama Smithe. 
Především se Ricardovi podařilo za života zformovat skutečnou ekonomickou školu, jejímž byl 
nesporným vůdcem. Pro dokreslení kontextu je třeba uvést, že Ricardova doba nastala čtyři desetiletí 
po Smithových příspěvcích. Proto měl skutečně možnost být svědkem vývoje kapitalismu, který rychle 
směřoval k dospělosti a v němž se již nezadržitelně rozvíjely síly průmyslové revoluce. Navíc právě díky 
svému postavení v dějinách idejí měl Ricardo privilegované východisko pro svá vlastní zkoumání: 
Smithovo Bohatství národů. Stojí na ramenou velikána. 

Ricardovým hlavním přínosem k teorii hodnoty je jeho důraz na přijetí Smithovy pracovní teorie 
hodnoty, podle níž jsou relativní ceny zboží přibližně úměrné relativnímu množství práce, které bylo 
vynaloženo na jejich výrobu. Konkrétně u Ricarda je pracovní doba hlavním regulátorem naturálních 
cen, které jsou zase těžištěm tržních cen: 

Všechny velké rozdíly, k nimž dochází v relativní hodnotě zboží, které má být vyrobeno, jsou dány větším 
či menším množstvím práce, jež může být čas od času zapotřebí k jejich výrobě. (Dílo, svazek I, str. 36-

37) 

Ricardův nesouhlas se Smithem je zřejmý. Smith byl nucen opustit pracovní teorii hodnoty tváří v tvář 
vzniku kapitalistické společnosti, v níž nedokázal vysvětlit důvody rozdílu mezi přikázanou prací 
(mzdou) a inkorporovanou prací (hodnotou výrobku). Ricardova kritika naznačila, že mzda není – 

nemůže být – rovna hodnotě výrobku, ale řídí se jinými zákony, neboť mzda, stejně jako cena 
jakéhokoli jiného zboží, podléhá trvalým změnám. "Hodnota práce", tj. výše mzdy, podle Ricarda 
neodporuje určení hodnoty za pracovní dobu ani ji nezneplatňuje a nesouvisí s velikostí hodnoty 
výrobku.  

Je-li splněno určení teorie hodnoty práce, změna mzdy není schopna změnit ceny, pokud se nezměnila 
náročnost jednotlivých výrobků na pracovní dobu. Změna však musí být nějakým způsobem 
absorbována, a to v podstatě proto, že zisky jsou podle Ricarda v nepřímém vztahu ke mzdám. 

Hodnota je určena množstvím práce, ale pak se tato hodnota musí "rozložit" na mzdy a zisky. S měnící 
se mzdou se celková velikost hodnoty nemění, říká Ricardo, ale mění se její rozdělení mezi třídy. 
Důsledky tohoto jednoduchého závěru jsou velké: na tomto základě je třeba přijmout, že 
kapitalistickou společností neúprosně prochází rozdělovací konflikt mezi kapitalisty a dělníky. 
Protichůdné zájmy jedněch a druhých jim osudově čelí: každé zvýšení mezd nutně znamená snížení 
zisku. Když Smith narazil na vzájemný vztah mezi mzdami a ziskem, opustil teorii pracovní hodnoty a 

přijal teorii výrobních nákladů, která tento konflikt pouze anuluje, neboť podle tohoto přístupu zvýšení 
mezd způsobuje zvýšení úměrné cenám zboží, a nikoliv určuje všeobecný pokles zisku. Harmonie pak 

panuje – s poznámkami, které uvádíme – mezi zaměstnavateli a zaměstnavatelkami. 

I přes neexistenci dokonalé a neměnné míry hodnoty Ricardo přijal zásadu, podle níž jsou směnné 
poměry výrobků (tedy ceny zboží) regulovány relativním časem práce vynaloženým na jejich výrobu 
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nejen v "prvobytně pospolné společnosti", ale i v kapitalismu. Rozdíl spočívá v tom, že v kapitalismu 
potřebuje teorie relativních cen práce několik výhrad a modifikací. Tyto modifikace souvisejí s 
přítomností takových faktorů, jako je poměr kapitálu a práce a změny v rozdělení důchodu.  

Na závěr je třeba poznamenat, že Ricardo projevoval zvláštní zájem o otázky mezinárodního obchodu. 
Domníval se, že jeho teorii (směnné) hodnoty práce lze rozšířit tak, aby zahrnovala nejen domácí, ale 

i mezinárodní trhy. K tomu přidal a s využitím kvantitativní teorie peněz odvodil princip komparativních 
výhod, myšlenku, která přežila (i když modifikovaná) až do našich dnů a kterou lze nalézt ve všech 
knihách o mezinárodním obchodu. 3 

Úvod 

Z hlediska dějin ekonomického myšlení se na přelomu 60. a 70. let 19. století zrodily dva proudy, které 
navrhovaly rozchod s klasickou politickou ekonomií. Dva proudy, které, jakkoli zcela protichůdné a 
současně (s rozdílem několika let -Marx, 1867 a marginalisté 1870), daly téměř definitivní podobu 
scéně soudobé ekonomické teorie. 

Marxova perspektiva nespočívá v tom, že by vyčerpávajícím způsobem odmítal všechny teorie 
formulované pilíři klasické politické ekonomie (Smithem a Ricardem); vychází však z nich. Marxovým 
cílem je však překonat klasický odkaz, částečně zachovat jeho obsah, ale také poukázat na jeho 
omezení. Význam, který Marx sám přisuzoval Smithovým a Ricardovým dílům, se projevuje také v 
četných citacích, které do Kapitálu zařadil, ale také v podrobném rozboru, který jim věnuje. 

Existují různé interpretace Marxe, což často vyvolává dojem, že jeho dílo je politickým pamfletem. To 
skutečně souvisí s historií socialistického hnutí, jehož počátky byly do značné míry inspirovány 

samotným Marxem, přesněji politickými a filozofickými spisy Marxe a Engelse (např. Komunistický 
manifest (1848), Německá ideologie (1845-1846). Nicméně tento zúžený výklad by ignoroval Marxův 
hlavní ekonomický přínos, tedy tři svazky Kapitálu. 

Zboží a abstraktní práce 

Cílem Marxových ekonomických studií bylo "obnažit zákony pohybu moderní společnosti" (Kapitál, I. 
díl, s. 10), tj. odhalit společenské zákonitosti popisované především jako dlouhodobé tendence. Marx 
konstatuje, že kapitalismus je historicky specifický systém, který se vyznačuje všeobecnou směnou 
zboží, takže východiskem jeho zkoumání je přirozeně analýza zboží, nejzákladnější formy bohatství 
kapitalistické společnosti. Jak upozorňovala již klasická škola, zboží má dvojí vlastnost: lze je použít k 
uspokojení potřeb a lze je také směňovat. Přijmeme-li v Marxově době zavedenou terminologii, je 
zboží zároveň užitnou hodnotou i hodnotou. Opět se nabízí otázka: čím se tato směna řídí?  

Kdyby zboží v sobě nemělo "něco stejného", nikdy by si nemohlo být ve směně rovné a toto něco 
stejného nemá nic společného s jejich užitnými hodnotami. Je tomu tak proto, že jejich materiální těla, 
jejich užitné hodnoty, je zdaleka nečiní rovnými, nýbrž je činí navzájem odlišnými. Když se od užitné 
hodnoty zboží abstrahuje, zůstává jediná společná vlastnost: všechna jsou produkty práce, ale práce 
považované za práci nerozlišující. Zboží jsou hodnoty, protože představují abstraktní lidskou práci, 
která je vyprodukovala. 

 
3 Více informací o této problematice naleznete v příspěvku s názvem Konkurence vs. spolupráce 
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Když se původně Smith a později Ricardo snažili najít, co "vytváří" hodnotu (zdroj hodnoty), dospěli k 
závěru, který byl stejně originální jako obtížně prokazatelný: pouze a výhradně práce má schopnost 
"vytvářet" hodnotu. Po zjištění tohoto faktu přistoupili k postulátu, že mezi hodnotou a prací 
"obsaženou" ve zboží existuje proporcionální vztah. V této oblasti je třeba poukázat na dva zásadní 
rozdíly mezi klasiky a Marxem. V první řadě se klasičtí autoři vždy odvolávají na práci bez dalších 
upřesnění. Zaměňují tak dva aspekty práce: práci považovanou za lidskou produktivní činnost obecně 
(to, co Marx nazývá abstraktní prací) a činnost zaměřenou na výrobu určitého výrobku (užitečná a 
konkrétní práce). Nejde o dvě různé činnosti, ale o dva různé pohledy na tutéž práci. Jinými slovy, Marx 
nazývá celkové množství abstraktní pracovní doby, tj. včleněné do zboží, imanentní mírou hodnoty 
zboží.  

Za druhé, klasická politická ekonomie se omezovala především na to, jak se stanovuje cena, jinými 
slovy směnná hodnota. Na rozdíl od klasiků Marx nikdy neřekl, že toto kvantitativní stanovení hodnoty 

je bezprostředně srovnatelné se vztahem, který existuje mezi pozorovatelnými cenami na trhu. 
Nezapomeňte, že u Smithe i Ricarda se kategorie hodnota a směnná hodnota (nebo cena) zaměňují, 
až se spojí v jednu, jako by šlo o jediný jev. Pro Marxe hodnota a směnná hodnota nejsou totéž, na 
rozdíl od toho, co se domnívali Smith nebo Ricardo. V důsledku toho by se práce neměla zaměňovat s 
hodnotou, stejně jako by se hodnota neměla zaměňovat s cenou.  

Společensky nutná doba práce a zákon hodnoty 

Hodnota zboží se rovná množství abstraktní pracovní doby, která je společensky nutná k výrobě 
daného zboží. Proto se pojem společensky nutné abstraktní pracovní doby liší od homogenizované 
pracovní doby Smitha a Ricarda.  

Pro Marxe je množství práce, a tedy i velikost hodnoty, určeno pracovní dobou nutnou k výrobě 
jakéhokoli zboží, tj. pracovní dobou průměrně nutnou k jeho výrobě, nebo jinými slovy pracovní dobou 
"společensky nutnou k výrobě jakékoli užitné hodnoty za normálních výrobních podmínek a při 
průměrném stupni dovednosti a intenzity práce převládající ve společnosti". Marx (Kapitál, svazek I, s. 
39) například uvádí charakteristický příklad, který byl pozorován v Anglii, kdy se zavedením 
motorových tkalcovských stavů snížila společensky nutná doba práce na výrobu sukna asi o padesát 

procent. Tradiční výrobci, kteří nadále pracovali na ručních tkalcovských stavech, zjistili, že hodnota 
jejich zboží se snížila o polovinu nikoliv z důvodu zkrácení jejich vlastní pracovní doby, ale z důvodu 

zkrácení společensky nutné pracovní doby. 

Jak se mění velikost hodnoty? Je-li k výrobě určitého zboží zapotřebí více práce, tím větší je jeho 
hodnota. A stejně tak čím větší je produktivní schopnost práce, tím menší je velikost hodnoty, protože 
množství práce vložené do výroby každé jednotky bude menší. Stručně řečeno: "velikost hodnoty zboží 
se mění přímo úměrně množství práce a nepřímo úměrně produktivní kapacitě práce do ní vložené" 
(Kapitál [1867] 1986: 8). 

Podle této logiky je zákon hodnoty - podle něhož je společensky nutná pracovní doba přímo ztělesněna 
ve zboží - regulátorem pohybu tržních cen. Ceny jsou prostředkem, jehož prostřednictvím kapitalisté 
realizují své zisky a ztráty a podle toho regulují své chování. Společensky nutná pracovní doba 
představuje regulátor cen a zisku, a tedy i společenské reprodukce. Fungování tohoto dvojího vztahu 
nazývá Marx zákonem hodnoty, jehož role je analogická "neviditelné ruce" Adama Smithe, neboť 
poskytuje vysvětlení, jak se kapitalistická společnost reprodukuje a jaká jsou různá měřítka její 
reprodukce.  
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Převaha hodnoty 

Marx rozlišoval mezi prací a pracovní silou, což je rozlišení naprosto zásadní pro pochopení pojmu 
nadhodnota. 

Pracovní sílu neboli pracovní schopnost je třeba chápat jako souhrn těch duševních a fyzických 
schopností, které existují v člověku a které člověk uplatňuje, kdykoli vytváří užitnou hodnotu jakéhokoli 
druhu. (Kapitál, svazek I, str. 186) 

Z toho vyplývá, že práce je využití pracovní síly, tj. užitečné práce, kterou dělník vykoná za určitý časový 
úsek. A stejně jako každé jiné zboží je hodnota pracovní síly určena množstvím práce, které její výroba 
vyžaduje. V tomto případě se velikost hodnoty rovná pracovní době potřebné k výrobě živobytí 
pracovníka. Jinými slovy, hodnota pracovní síly se rovná společensky nutnému pracovnímu času 
potřebnému k výrobě zboží, které si dělník kupuje za svou peněžní mzdu, aby mohl reprodukovat sebe 
a svou rodinu. Pracovní doba ztělesněná ve zboží, které dělník běžně používá k reprodukci sebe a své 
rodiny za jeden den, je však menší než pracovní doba, kterou dělník skutečně nabízí vlastníkovi 
kapitálu ve stejném časovém období. Výsledkem je, že za dané časové období vyrobí dělník více 
hodnoty, než je ekvivalent mzdy, kterou platí vlastník kapitálu za použití pracovní síly. Tento rozdíl 
Marx nazývá "neplacenou prací" a "nadprácí". 

Tato argumentační linie, počínající analýzou zboží a pokračující myšlenkami abstraktní práce, 
společensky nutné pracovní doby a pracovní síly, tvoří teoretický základ Marxova politického popisu 

moderní společnosti. Podle Marxe všechny společnosti potřebují práci, aby se mohly reprodukovat. A 
to do té míry, že ve všech společnostech určitá společenská třída vykonává více práce, než je nutné 
pro její vlastní reprodukci, přičemž nadbytečnou práci si přivlastňují dominantní třídy prostřednictvím 
vlastnických vztahů, tradic, právního systému a také násilí. Tyto vykořisťovatelské vztahy jsou v 
předkapitalistických výrobních způsobech (např. otrokářství a feudalismus) zcela průhledné, zatímco 

v kapitalismu jsou zakotveny v peněžních transakcích, které vytvářejí dojem rovné, a tedy spravedlivé 
směny. 

Rozdíl mezi celkovou pracovní dobou a dobou potřebnou k reprodukci pracovní schopnosti dělníků se 
nazývá nadpráce a její peněžní vyjádření, nadhodnota, si přivlastňují majetné třídy (kapitalisté a 
vlastníci půdy) a stát. Bohatství akumulované ve společnosti je přímo úměrné množství nadhodnoty 
pracovní doby, která je nepřímo úměrná nezbytné pracovní době pracovní síly. Rozlišení mezi prací a 
pracovní silou je Marxovým největším objevem a přínosem pro politickou ekonomii, protože 
prostřednictvím tohoto rozlišení lze vysvětlit zdroj nadhodnoty.  

Malá závěrečná poznámka ke koncentraci kapitálu  
Pro získání úplného obrazu Marxova systému je třeba prozkoumat celý vývoj obsažený v Kapitálu, což 
přesahuje rámec tohoto článku. Nicméně kromě teorie nadhodnoty je třeba si z Marxova Kapitálu 
odnést ještě jednu podstatnou věc, a to myšlenku koncentrace kapitálu.  

Podle Marxe je charakteristickým rysem individuálního chování kapitalistů snaha o zisk jako cíl sám o 
sobě, což je nutí ke dvěma druhům konkurence: první s dělníky na trzích práce o mzdy a pracovní 
podmínky a druhá s ostatními kapitalisty na trzích zboží o rozšíření tržního podílu na úkor svých 
konkurentů. Kapitalisté se s těmito dvěma druhy konkurence vyrovnávají zaváděním většího množství 
fixního kapitálu. V důsledku toho se ke zvýšení produktivity práce využívá mechanizace pracovního 
procesu. Zavádění fixního kapitálu jednak zvyšuje rozsah operací potřebných pro dosažení minimální 
efektivnosti, jednak snižuje jednotkové náklady výroby. To druhé znamená, že snížením svých cen jsou 
inovativní podniky schopny rozšířit svůj podíl na trhu na úkor méně efektivních podniků. Proces 
akumulace kapitálu tak vede k tomu, že malý počet špičkových firem ovládá stále větší podíl celkového 
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trhu. To je důvod, proč je koncentrace kapitálu očekávaným výsledkem vyplývajícím z povahy kapitálu 
a z fungování konkurence, která se v žádném případě v čase nezmenšuje.  

Pokud existuje nějaká velká předpověď, která se historicky potvrdila, pak je to Marxův zákon rostoucí 
koncentrace kapitálu. 

 

ě č
Naším cílem je objasnit strukturu klasické teorie a konkrétněji poukázat na specifické aspekty tohoto 
myšlenkového směru, které budou později převzaty pokračujícími a protichůdnými školami 
ekonomického myšlení. Začněme tím, že klasická ekonomie je termín, který vymyslel Marx a později 
převzal Keynes. Podle Marxe je společným bodem všech myslitelů, které lze zařadit pod pojem klasický 
ekonom, názor, že za tvorbu hodnoty je (obecně) odpovědná práce použitá ve výrobě. Nicméně, jak 
jsme viděli, tyto společné názory stále vedly k mnoha rozdílům mezi klasickými mysliteli.  

Nyní je třeba zmínit i některé další body týkající se klasického ekonoma a jeho metod analýz. V klasické 
analýze neexistuje předpoklad plného využití pracovní síly. Nezaměstnanost pracovní síly koexistuje s 

normálním využitím produkční kapacity ekonomiky (která je v delším období plně využita). Existence 
podzaměstnanosti se objevuje jak u Ricarda, tak u Marxe v jeho pojetí průmyslové rezervní armády. 
Na jedné straně byla pro klasickou školu úroveň zaměstnanosti (nebo jinými slovy množství práce) 
určena úrovní akumulace kapitálu (a jeho schopností poptávat práci) a variabilitou obyvatelstva.  Na 
druhé straně byly mzdy (nebo jinými slovy cena práce) určovány představou o nákladech na 
reprodukci dělníka (rozuměj košem statků, které dělníci běžně nakupují). 

To je charakteristický rozdíl oproti neoklasické teorii, jak uvidíme, pro kterou je tento proces definován 

na trhu práce, kde jsou ceny (úroveň mezd) a množství (úroveň zaměstnanosti) určovány 
poptávkovými a nabídkovými silami. 
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V první polovině 19. století došlo k ostré konfrontaci mezi průmyslovou buržoazií a starou pozemkovou 
aristokracií. Politická diskuse byla poznamenána konfrontací mezi protekcionisty a svobodnými 

obchodníky, mezi venkovem a průmyslem, tedy šarvátkami typickými pro období konsolidace 
kapitalismu. Postupně se spolu s rozvojem kapitalismu osa konfliktu mezi třídami dále posouvala, až 
nabyla podoby stále otevřenějšího konfliktu, jehož jedním z protagonistů je dělnická třída.  

Ve svých počátcích našla konformace továrního systému téměř nevyčerpatelné ložisko rolníků, 
nevolníků a vazalů vyhnaných z jejich půdy a zbídačených řemeslníků, kteří poháněli "ložiska" 
eminentně slabého a nesourodého proletariátu. Takzvaná "původní akumulace", výchozí bod 
kapitalistického režimu, se vyznačovala neomezeným vykořisťováním nových námezdních dělníků, 
jejichž sdružování bylo zakázáno a jejich nároky byly pronásledovány a trestány. Teprve ve třetím 
desetiletí 19. století zahájila dělnická třída hnutí odporu.  

Je pravděpodobné, že ekonomické teorie byly nuceny doprovázet tento cyklus změny systému. V 
oblasti ekonomického myšlení totiž toto období začalo vzrušenými spory mezi zastánci a odpůrci 
ricardiánského systému, který se upevnil jako hegemonní ortodoxie.  

V průběhu druhé poloviny 19. století, od roku 1850 do roku 1870, se zdálo, že se politická ekonomie 
stabilizuje, utváří se ortodoxie s ricardiánskými kořeny a dominantní postavou je John Stuart Mill, 
Ricardův žák. Pod povrchem širokého konsenzu se však vyvíjely dva nové teoretické systémy, které 

měly poznamenat teoretický terén během 20. století: marginalistický systém a marxistický systém 
(paralelismus představený již v první části Marxe). Marginalismus se stal novou ortodoxií, která 
věnovala mnoho úsilí, zejména v době své konsolidace, konfrontaci s Marxovými myšlenkami.  

Tato počáteční etapa byla pro marginalismus skutečně revoluční, neboť jeho propagátoři si kladli za 
cíl svrhnout a vytlačit tehdejší ortodoxii, tj. klasickou školu "ricardo-millovské linie". S odstupem 

několika let byly vydány tři zakládající práce, které daly podobu marginalistickému hnutí. Těmito 
knihami jsou Teorie politické ekonomie od Brita Williama Jevonse (1871), Principy politické ekonomie 

od Rakušana Carla Mengera (1871) a Prvky čisté politické ekonomie od Francouze Leona Walrase 

(1874).  

Myšlenky "okrajových ekonomů" postupně vytvořily ucelenou teorii, která byla nazvána neoklasickou 
ekonomií. Triumf tohoto hnutí však nebyl dosažen třemi zakladateli, ale přišel rukou Alfreda 
Marshalla. V roce 1890 Marshall vydává své Principy ekonomie, v nichž dává vyzrálejší a úplnější výraz 
přínosu marginalismu; této vyzrálosti však bylo dosaženo za cenu vyhlazení některých "hrubých míst" 
a oslabení – v některých případech dokonce úplného vymizení - polemických argumentů tří 
předchůdců marginalistů. Marshall navrhl jakousi syntézu mezi marginalisty a klasiky a stal se tak 
tvůrcem neoklasické myšlenkové školy. Marshall tvrdil, že myšlenky marginálních ekonomů jsou pouze 
evolucí klasických ekonomů a v tomto smyslu jsou neoklasickými ekonomy.  

V naší diskusi o struktuře klasické teorie jsme zjistili, že jádro této teorie vychází z teorie hodnoty 
založené na pracovní době, nebo jinými slovy z teorie pracovní hodnoty, která vysvětlovala směnnou 
hodnotu (cenu) zboží. Abychom pochopili, co vedlo k nahrazení této teorie neoklasickou teorií 
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založenou na užitku, musíme mít na paměti intelektuální atmosféru, která se vytvořila v polovině 
devatenáctého století. V tomto období rostly obavy z pracovní teorie hodnoty, neboť vyvolávala 
nespokojenost establishmentu, který se domníval, že tato teorie přináší společensky nebezpečné 
závěry, a nacházela silnou podporu u řady socialistů a obecně prodělnických ekonomů. Podíváme-li se 

zpět, můžeme pochopit, že samotným cílem nové neoklasické teorie užitku (ať už deklarovaným či 
nikoli) bylo odložit klasický přístup kvůli jeho znepokojivým politickým důsledkům plynoucím z 
pracovní teorie hodnoty a jejího spojení s marxismem a socialismem. Myšlenka, že hodnota zboží je 
určena jeho pracovním obsahem, byla pro systém, který procházel strukturální transformací, příliš 
náročná. 4   

Kolem roku 1870 měla klasická teorie hodnoty, přísně vzato, dvě různé verze: určení hodnoty 
množstvím práce (Ricardo) a rozšířenější určení hodnoty výrobními náklady (Mill). Osa marginalistické 
analýzy, která stojí přímo proti teorii výrobní hodnoty, spočívá ve studiu určení hodnoty výhradně v 
okamžiku směny. Následný ideologický a teoretický spor, který vykrystalizoval díky marginalismu, 

ovlivnil teoretické úvahy o práci. Marginalisté tvrdili, že hodnota zboží je naopak určována jeho 
užitkem, což je pojem, který se vztahuje k uspokojení jednotlivce plynoucímu ze spotřeby zboží nebo 
využití služby.  

To, co tedy "dává hodnotu" předmětům, je způsob, jakým lidé "oceňují" zboží jako předměty určené 
ke spotřebě, schopné uspokojit jejich vkus a potřeby. Vzniká tak podstatný rozdíl, původem, oproti 
klasickému systému, kde se předpokládalo, že zboží přichází do směnného procesu s "hodnotou" 

určenou podmínkami výroby (buď množstvím práce, nebo výrobními náklady). Nahrazením 
ústředního postavení hodnoty, aby se z ní stala užitná hodnota, se ztratilo ústřední postavení práce v 
ekonomickém diskurzu a teoretická analýza mohla ignorovat problém, který vznikl při uvažování o 
rozdělování (mzdy/zisku) přebytku na způsob klasiků. 

Hlavním přínosem marginalistů a důvodem, který jim dal toto jméno, byl koncept mezního užitku, na 
němž se utvářela definice poptávkové křivky a který zůstává až do dnešních dnů základem 
mikroekonomické linie. Pro marginalisty závisí poptávka na mezním užitku, tj. užitku plynoucím ze 
spotřeby dodatečné jednotky daného zboží. Tvrdili, že s rostoucí spotřebou zboží se postupně snižuje 
uspokojení, které spotřebitel získává ze spotřeby po sobě jdoucích jednotek daného zboží. V důsledku 
toho bude spotřebitel ochoten zaplatit nižší cenu za vyšší množství téhož zboží. Můžeme tedy sestrojit 
typickou křivku poptávky, tj. graf mezi cenami a množstvími, se záporným sklonem právě proto, že 
odráží zákon "klesajícího mezního užitku". Hodnota tedy pochází výhradně z mezního užitku, který je 
"mírou" potěšení, jež poskytuje jeho spotřeba, potěšení, které se snižuje, když se zvyšuje 
spotřebovávané množství. Dalším krokem je agregace těchto individuálních poptávkových křivek, aby 
se dospělo ke křivce tržní poptávky. 

Marginalistická teorie hodnoty měla být doplněna marginalistickou teorií rozdělování, tj. souborem 
zákonů, kterými se řídí určování mezd, zisků a renty. Pravdou je, že první tři marginalisté nedokázali 

 
4 Průmysloví kapitalisté se až do poloviny 19. století přímo podíleli na výrobním procesu a jejich neustálá snaha o rozšiřování zisku byla 
cílem sama o sobě. Pracovní teorie hodnoty přispěla k pochopení zdroje zisku i zdroje příjmů tříd obchodníků a statkářů. V důsledku toho 
byla pracovní teorie hodnoty produktem a zároveň přispívala k intelektuální atmosféře po dobu přibližně jednoho století. Růst korporací a 
následná koncentrace a centralizace kapitálu, k nimž došlo během krize v letech 1873-1896, však změnily strukturu ekonomiky i roli 
kapitalisty. Přímá účast kapitalisty na výrobním procesu a dalších souvisejících činnostech byla omezena a řízení nově vzniklých velkých 
podniků bylo přeneseno na malou skupinu vlastníků nebo profesionálů. V důsledku toho se třída kapitalistů do značné míry změnila v 
pouhého příjemce výnosů ze zisku na základě vlastnických práv podobně jako statkáři. Za těchto nových podmínek bylo přirozeně jasné, že 
ziskové příjmy nemohou najít opodstatnění ve vysvětlení obsahu práce v rovnovážných cenách jinak než jako určitá forma vykořisťování 
práce. 
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dosáhnout shody na těchto nových zákonech, na rozdíl od jednomyslnosti dosažené u teorie mezního 
užitku. Právě v tomto méně úplném úseku marginalistické teorie přichází na pomoc Marshall, aby nám 
nabídl svou teorii hodnoty (bližší klasické škole), jak uvidíme dále. 

Když jsme zkoumali původní "revoluční" proklamace prvních tří marginalistů (Jevonse, Mengera a 
Walrase), reprodukovali jsme některé myšlenky, kterými napadli Ricardovu a Millovu školu. Jak jsme 

zmínili v úvodu, pro Marshalla jsou marginalisté a klasikové dvě dílčí a neúplné verze téže teorie 
hodnoty. Marshallovým cílem tedy bylo smířit klasickou školu s novou teorií mezního užitku. Pro 
Marshalla se hlavní přínos marginalistů omezuje pouze na studium základu sestupné křivky poptávky 
založené na teorii mezního užitku. Princip mezního užitku však podle něj nelze brát jako hodnotový 
zákon. 

Místo toho Marshall v návaznosti na klasickou linii tvrdí, že pro rozhodnutí o množství, které má být 

vyrobeno a uvedeno na trh, výrobci nedělají nic jiného, než že odhadují svůj zisk vypočtený jako rozdíl 
mezi cenou poptávky (kolik by dostali zaplaceno) a nákladovou cenou, přičemž do této ceny zahrnují 
mzdy a zisk.  

Princip výrobních nákladů a princip konečného užitku jsou nepochybně součástmi obecného zákona 
nabídky a poptávky; každý z nich lze přirovnat k ostří nůžek. (Marshall [1890] 1948a: 682). 

V návaznosti na tuto linii pak Marshall stál před otázkou určení "nákladů nákladů", neboli jinými slovy 
skutečných nákladů výroby. Zde se skrývá nejhlubší obsah Marshallovy teorie hodnoty: za cenami 
všech statků se skrývají dva původní typy "obětí", které musí lidé podstoupit, aby je vyrobili, a to oběť 
práce a oběť čekání. Myšlenka, že práce je zdrojem hodnoty, má, jak jsme viděli, klasické předky, i když 
zde není kladen důraz na práci jako "náklad" způsobený fyzickým vyčerpáním nebo výdejem energie, 
ale na "psychologickou" oběť, kterou znamená pracovat. Přesněji řečeno, mzda již není teoreticky 
chápána jako náklady na reprodukci pracovníků – což je zjevně klasická myšlenka -, ale spíše jako 
"disutility", kterou pracovník trpí tím, že nabízí své pracovní služby. Spolu s obětí dělníka přichází i oběť 
kapitalisty. "Čekání", které má naznačit, že když kapitalista alokuje své bohatství na výrobu, a nikoli na 

spotřebu, zažívá utrpení, a proto si zaslouží odměnu (úrokovou míru). Na zisk se pak pohlíží jako na 
nevýkonnost podnikatele, který tím, že se zdrží spotřeby, dokáže ušetřit zdroje, aby je mohl investovat, 
a zisk je kompenzací za tuto oběť.  

Podle Marshalla jsou tedy "úsilí" práce a "oběť" čekání prvky, které v konečném důsledku poskytují 
hodnotu a cenu předmětům. Jsou-li náklady vyjádřeny jako nevýhoda, pak je lze vyvážit užitkem 
poptávky. V důsledku toho byla poprvé podána adekvátní interpretace rovnovážné ceny 
prostřednictvím sil poptávky a nabídky, neboť obě tyto síly lze hodnotit prostřednictvím užitku 
(kladného nebo záporného). Tuto scenérii lze ilustrovat grafem, který vymyslel Marshall a který se 

stane další z jeho obchodních značek: "kříž" nabídky a poptávky, který představuje nabídkovou cenu 
(rostoucí) a poptávkovou cenu (klesající) ke každému množství, jako jsou ty, které se objevují v grafu 
č. 1.  
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GRAF 1. MARSHALLOVO GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ KŘIVEK NABÍDKY A POPTÁVKY 

Pro Marshalla byla cena všech výrobků a všech faktorů (mzdy/kapitálu) taková, že příslušné trhy vždy 
směřovaly k rovnovážné poloze. Nyní se v rovnováze nabídka rovná poptávce, což znamená, že na trh 
lze umístit celou masu nabízených výrobků a všech faktorů. To zase znamená, že každý, kdo chce 
prodat své výrobky nebo služby za převládající rovnovážnou cenu, tak může skutečně učinit.  

K předpokladům neoklasické teorie patří, že existuje automatická a magnetická tendence, která tlačí 
systém k rovnováze a nedá pokoj, dokud tohoto stavu nedosáhne. Tato tendence k rovnováze na všech 
trzích v ekonomice je známá jako Sayův zákon trhů. Jean Baptiste Say (1767-1832) vyslovil myšlenku, 
která vycházela ze zásady, že všichni jednotlivci jsou zároveň výrobci i spotřebiteli, neboť každý 
výrobce hodlá přebytek svého výrobku vynaložit na nákup jiných výrobků. Produkce každého výrobce 
je tedy v podstatě poptávkou po výrobcích jiných výrobců. Sayův zákon se poměrně často objevuje 
pod heslem "nabídka vytváří vlastní poptávku". Rovnováha je tedy synonymem plné zaměstnanosti. 
Tímto způsobem se plná zaměstnanost stává skutečným předpokladem klasické teorie, jak uvidíme 
dále.  

ř
Je přirozené, že Marshall, který se opíral o teorii výrobních nákladů, byl nucen pokročit ve studiu 
zákonů rozdělování rozhodněji než první marginalisté, neboť ceny výrobních faktorů se staly 
ústředním prvkem jeho teorie hodnoty.  

Marshallova řešení vycházela z jeho obecné myšlenky, že všechny ceny jsou výsledkem vzájemného 
působení nabídky a poptávky. Proto Marshall vytváří pro řešení této otázky dva různé trhy, trh práce 
a trh kapitálu, které fungují podle obrazu a podobnosti trhu jakéhokoli jiného zboží.  

Na trhu práce je křivka nabídky práce vzestupná. To odpovídá myšlence, že pracovníci budou nabízet 
tím více práce, čím vyšší je mzda, protože pro ně práce o hodinu více představuje rostoucí oběť, která 
je kompenzována pouze výplatou vyšší mzdy. Křivka nabídky se pak setkává s body, kde se mzda rovná 
mezní "nevýhodnosti" práce.  Jinými slovy, křivka nabídky je vyjádřením rozhodnutí pracovníků mezi 
užitkem, který jim přináší mzda získaná za jejich práci, a užitkem, který jim poskytuje volný čas, jemuž 
mohou věnovat svůj čas, pokud ho nevěnují práci. Kromě toho křivka nabídky práce ekonomiky jako 
celku nebude ničím jiným než výsledkem prosté agregace křivek všech pracovníků. 

Křivka poptávky po práci podnikatelů má naproti tomu záporný sklon, protože Marshall zde uplatňuje 
zákon klesajících výnosů na zaměstnávání všech produktivních činitelů stejně. Jeho podstata spočívá 
v tom, že s rostoucí zaměstnaností je dodatečně vyrobený produkt menší. Poptávka má pak záporný 
sklon a ukazuje body, kde se mzda rovná produktivitě práce. V rovnovážném stavu se nabídka práce 
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vždy rovná poptávce po práci a společně určují mzdu, pro kterou se rovná jak nevýhoda práce, tak 
produktivita práce.  

Tím, že se na práci pohlíželo jako na čistý statek, který je třeba analyzovat z hlediska tržní rovnováhy 
jako každý jiný statek, byl pak problém rozdělování formulován jako matematická rovnice a přestal být 
na "společenské kontingenci". Tato změna přístupu vedla ke třem novým důležitým hypotézám: 

• Práce je zboží a množství, v jakém bude najímána, závisí stejně jako v jiných případech na 
nabídce a poptávce, která po ní na trhu existuje. 

• Trh práce je, nebo by měl být dosažen, v podmínkách dokonalé konkurence.  
• Fungování trhu práce za těchto podmínek automaticky vede k plné zaměstnanosti faktoru 

práce v bodě odpovídajícím mzdě, která vyrovnává nabídku a poptávku po něm. 
 

Podle Marshalla, dokud je systém v rovnováze, bude existovat plná zaměstnanost. Jeho teorie navíc 
předpokládá, že existuje automatická a magnetická tendence, která systém posouvá a nezastaví se, 

dokud nedosáhne tohoto rovnovážného stavu. Rovnováha je tedy synonymem plné zaměstnanosti. 

 

ě
Za výše uvedených obecných podmínek zaručí dosažení plné zaměstnanosti zcela decentralizovaný 

rozhodovací proces a institucionální rámec naprosté flexibility, který umožní neomezený růst nebo 
pokles mezd. A tato situace zůstane neměnná, dokud se nezmění strukturální podmínky ekonomiky, 
včetně obecné úrovně produktivity. Závěr tohoto druhu měl a má, i na intuitivní úrovni, zřejmé 
teoretické a normativní důsledky: 

• Existence reálné rovnovážné mzdy, nad kterou není možné na mikroekonomické úrovni, aby 
jednotlivec našel zaměstnání, a na makroekonomické úrovni, aby se zvýšil počet 
zaměstnaných. 

• Pokusy zvýšit poptávku po práci jinými prostředky, které nesnižují mzdy, budou odsouzeny k 
nezdaru. 

• Existence nezaměstnaného obyvatelstva může být pouze důsledkem toho, že pracovníci 
dobrovolně odmítají být zaměstnáni za nižší mzdy. Nezaměstnanost je vždy dobrovolná, a 

proto není prostor pro trvalé situace masové nezaměstnanosti. 
 

V návaznosti na Marshallovu teorii je nezaměstnanost v podstatě jevem, který patří na trh práce, 
protože nezaměstnanost je z definice přebytek nabídky práce, nebo jinými slovy nezaměstnanost je 

přechodný nerovnovážný stav. Marshallova teorie mezd a nezaměstnanosti však předpovídá, že mzdy 
klesnou na rovnovážný stav, čímž nezaměstnanost skončí. Z toho vyplývá, že nezaměstnanost může 
přetrvávat pouze tehdy, pokud existuje nějaká překážka, která brání snižování mezd. Není vůbec 
překvapivé, že ortodoxie, opírající se o toto vysvětlení, viní z nezaměstnanosti dělnické odbory, které 
odmítají snížení mezd, a pracovní zákonodárství, které rovněž omezuje snižování mezd. Stručně 
řečeno, pouze tehdy, když je mzda "rigidní", tj. když nějaký mimoekonomický faktor brání jejímu 
volnému snižování, může být nezaměstnanost dlouhodobá.  
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Vypuknutí první světové války zahájilo to, co Hobsbawm právem nazval "věkem katastrof". Svět se 

ještě nestačil vzpamatovat z traumatu války, když se 29. října 1929 stal krach na burze na Wall Street, 
známý dále jako "černý čtvrtek", referenčním bodem pro začátek nejdelší deprese světových dějin 
moderního kapitalismu, která je nově nazývána, jak jinak, "Velkou hospodářskou krizí". Během osmi 
let od roku 1930 do roku 1938 činila míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v průměru 26 %, v 
Německu 22 % a ve Velké Británii 15 %. Přesněji řečeno, oživení výroby a zaměstnanosti mělo přijít 
mnohem později a za nepříliš příjemných okolností, spojených s gigantickým procesem zbrojení 
mocností. Druhá světová válka, která vypukla v roce 1939 a vyžádala si více než 60 milionů obětí, tak 
byla jedním z hlavních zdrojů reaktivace průmyslu po krizi 30. let.  

V oblasti ekonomické teorie dosáhla hegemonie marginalistická škola ve své marshallovské verzi, tzv. 
neoklasici, a to za pomoci tzv. druhé generace legie ekonomů, jejichž přítomnost byla citelná v hlavních 
centrech světových mocností. Období, v němž John Maynard Keynes (1883-1946) rozvíjel svou 

teoretickou produkci, bylo, jak je vidět, poznamenáno velkými novinkami v oblasti ekonomických 
debat, které zaostávaly za historickými událostmi. Jedna z hlavních debat byla spojena s problémem 

masivní a dlouhodobé nezaměstnanosti v období Velké hospodářské krize.  

V meziválečném období tak značná část ekonomů vyjadřovala nespokojenost s tradiční teorií, neboť 
neoklasický teoretický systém nedokázal vysvětlit příčiny inflace, deflace a nezaměstnanosti, tj. neměl 
odpovědi na dilemata doby. Keynes byl součástí tohoto širokého hnutí, ale mezi všemi teoretickými 
snahami, které se objevily, byla právě jeho Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz z roku 1936 
dílem, kterému se podařilo nejvlivněji prolomit ortodoxní myšlení. Keynesova tvrzení zkrátka 

poukazovala na historické předpoklady a premisy, na nichž byla postavena teoretická stavba 
neoklasiků, která již neodpovídala nové ekonomické realitě v důsledku hlubokých proměn, k nimž 
došlo na počátku 20. století. 

Je třeba provést upřesnění, zdánlivě čistě terminologické, které je však ve skutečnosti nabité hlubokým 
teoretickým obsahem. Keynes hodlá uniknout starým a anachronickým teoriím, ale na které ekonomy 

je jeho kritika konkrétně zaměřena? V Obecné teorii používá k označení svých oponentů různé výrazy: 
"ortodoxie", "tradiční teorie" nebo také zejména "klasická teorie" či "klasičtí ekonomové". Již víme, že 
Keynes oponoval především Marshallovi, který byl Keynesovým profesorem a mentorem. Přesněji 
řečeno, Keynes nazývá "klasiky" skupinu ekonomů, kterou tvoří jak klasikové, tak marshallovci-
marginalisté.  

Jaké jsou hlavní výtky, které Keynes adresuje Marshallovi a "klasikům"?  

Synteticky jeho argumentace zní takto: klasický systém ztratil svou prestiž, upadl v nemilost, takže 
musí být nahrazen jiným. Keynes tvrdil, že nejdůležitější chyby jsou v oblasti premis, především:  

• oddělení teorie hodnoty od teorie peněz, což je oddělení, které v sobě nese silné koncepční 
rozpory;  

• postulát, podle něhož se ekonomika vždy nachází v podmínkách plné zaměstnanosti; 
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• bezpodmínečné dodržování Sayova zákona, který prostřednictvím trhu práce, trhu kapitálu a 

trhu zboží zajišťuje, že ekonomický systém směřuje k rovnováze na všech trzích, a tedy k 
plnému využití dostupných zdrojů. 
 

Jak jsme viděli, klasická teorie předpokládá, že ekonomika je vždy ve stavu rovnováhy a plného 
obsazení, tj. že všechny statky a zdroje, které se nabízejí, mohou být umístěny na trhu. Pro klasickou 
teorii je tedy nezaměstnanost synonymem nerovnováhy. Nezaměstnanost je třeba jednoduše 
považovat za "přebytek nabídky práce", nerovnováhu, která nastává vždy, když je reálná mzda vyšší 
než úroveň odpovídající rovnováze. Příčiny nezaměstnanosti jsou neúprosně spojeny s překážkami a 
obtížemi, které se vyskytují na každém trhu a které způsobují "rigidity" v přizpůsobování mezd; 
překážky mimo ekonomickou vládu, jako jsou odbory, zákony a stát. Nezaměstnanost je pro 
(neo)klasiky zcela "dobrovolná". 

Keynesova obecná teorie se naproti tomu snaží ukázat, že systém má více možných poloh rovnováhy, 
a nikoliv jedinou, která by se shodovala s plnou zaměstnaností. Jinými slovy, nezaměstnanost může 
být také rovnovážnou situací, která může být stabilní v čase. Keynes nabízí Marshallově teorii trhu 
práce a jí odpovídající teorii mezd a zaměstnanosti dvě silné kritiky, z nichž jedna je empirické povahy 
a druhá teoretická. Obě směřují k předpokladům, které jsou implicitně obsaženy v konstrukci křivky 
nabídky práce. Keynes proto do své analýzy zavedl rozdíl mezi nominálními mzdami (mzda měřená v 
penězích) a reálnými mzdami (definovanými jako podíl nominální mzdy a všeobecné cenové hladiny).  

Empiricky, pokud by platilo, že reálná mzda je vždy určena nabídkou práce, by při každém zvýšení cen 
mělo dojít k tomu, že část zaměstnaných pracovníků opustí své pracovní pozice, protože nové reálné 
mzdy snížené o zvýšení cen by nyní neměly stačit na kompenzaci mezní nevýhody jejich práce. Tato 

odpověď se však v praxi obvykle neověřuje, protože pracovníci zpravidla při růstu cen (v důsledku 
inflace) hromadně neopouštějí svá pracovní místa.  

Z teoretického hlediska má větší význam kritika trhu práce, neboť jejím cílem je narušit mechanismus 
přizpůsobování se rovnováze (a plné zaměstnanosti), který probíhá v marginalistickém koncepčním 
rámci. Vycházíme-li z Marshalovy teorie cen, pak při přebytku nabídky práce, kdy by pracovníci fakticky 
souhlasili se snížením svých nominálních mezd, aby bylo dosaženo plné zaměstnanosti, představuje 
např. 10% snížení všech mezd v ekonomice pokles mezních prvotních nákladů všech statků, který bude 
přibližně ve stejném poměru. To znamená, že podle klasické (Marshalovy) teorie hodnoty (kterou jsme 

vysvětlili výše) by se mělo očekávat proporcionální snížení všech cen. Snížení nominální mzdy je tedy 
doprovázeno snížením cen přibližně ve stejném procentuálním rozsahu, z čehož vyplývá, že reálná 
mzda zůstává fixována na přibližně stejné úrovni jako před snížením nominální mzdy ze strany dělníků. 
Je-li reálná mzda stejná, zůstává stejný i přebytek nabídky, tj. objem nezaměstnanosti. Keynesovými 
slovy: 

"Keynes [ 1936] 2005: 31): "Pokud se nominální mzdy změní, podle klasické školy by se měly ceny 

změnit téměř ve stejném poměru, takže úroveň reálných mezd a nezaměstnanosti zůstane prakticky 
stejná jako předtím. 

Závěr je lapidární: zaměstnanci mohou snížit své nominální mzdy, ale nemohou, i kdyby chtěli, 
způsobit pokles reálných mezd prostřednictvím těchto dohodnutých snížení peněžních mezd. Tento 
argument nás nejen nutí odmítnout obviňující postoj marginalistů vůči dělníkům, ale navíc s sebou 
nese velmi hluboké teoretické důsledky. V návaznosti na Marshalovu teorii cen je třeba připustit, že 
není v moci dělníků snížit reálné mzdy na rovnovážnou úroveň při plné zaměstnanosti. Pak je třeba 
dojít k závěru, že trh práce prostě nemá automatickou cestu k dosažení rovnováhy plné zaměstnanosti.  
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Koncepční důsledky, které provázejí Keynesovu kritiku Marshallova trhu práce, se ukazují jako 

zničující, protože trh práce je jedním z pilířů neoklasické teorie rozdělování a také teorie hodnoty, 
neboť Marshall založil svou teorii ceny na výrobních nákladech. 

Jak jsme viděli, Keynes napadl myšlenku, že nezaměstnanost je pouze dobrovolná, a přistoupil k 
problému mezd z jiného, diametrálně odlišného hlediska. Na jedné straně se domníval, že je třeba brát 
v úvahu nominální mzdy, a nikoliv, jak to dělal neoklasický model, mzdy reálné, protože podle něj 
dělníci jednají v peněžní iluzi. A na druhé straně, že v žádném případě nelze uvažovat o tom, že by 
mzdy měly takovou míru flexibility, jakou vyžaduje neoklasický model, aby bylo dosaženo rovnovážné 
situace plné zaměstnanosti. 

Po válcování klasického trhu práce byl Keynes nucen nabídnout nové teorie o mzdách a úrovni 

zaměstnanosti, protože tyto dvě veličiny zůstaly po jeho kritice bez vysvětlení. Začíná analýzou 
agregátní poptávky. V jeho Obecné teorii není agregátní poptávka "podřízena" objemu nabídky (jako 

klasický stav podle Sayova zákona), ale její chování řídí jiné faktory. Agregátní poptávka je zcela jinou 
funkcí, která závisí na dalších faktorech, jež lze krátkodobě měnit a určovat tak rovnovážnou úroveň 
obsazenosti. Nejprve Keynes identifikoval dvě složky, na které se globální poptávka dělí: 
spotřebitelskou poptávku a investiční poptávku. Je nutné je rozlišovat, protože zákony, kterými se řídí 
spotřeba a investice, jsou odlišné, a proto je třeba je studovat odděleně. 

Právě pochopení sil, které řídí dynamiku poptávky, bylo jednou z hlavních teoretických poruch v 
Keynesově teorii. V jeho pojetí jsou změny spotřeby způsobené růstem důchodu vždy menší než 
úměrné změnám důchodu, neboť existuje "psychologický zákon", podle kterého "při růstu důchodu 
roste spotřeba, ale ne tolik jako důchod ". Keynes tento psychologický zákon, kterým se řídí sklon 

spotřebitelů ke spotřebě, nazývá psychologickým zákonem. Tímto konstatováním je opět porušen 
transmisní mechanismus, který byl zajištěn Sayovým zákonem. Podle Sayova zákona každý růst 
zaměstnanosti a výroby vyvolával růst důchodu a ten se zase přenášel do poptávky. Nyní, podle 
Keynese, kdykoli vzroste zaměstnanost, výroba, a tedy i důchod, lze pouze zajistit, že spotřebitelská 
poptávka vzroste méně než původní nárůst důchodu. 

Keynesova úvaha je jednoduchá: spotřební poptávka nestačí vyčerpat přírůstky produktu, takže k 
dosažení rovnováhy bude vždy nutný určitý objem investiční poptávky, který tento rozdíl pokryje. 
Investiční poptávka však není závislá na změnách ve výrobě, takže takové zvýšení není zajištěno. Z toho 
lze v Keynesově systému vyvodit dva základní důsledky:  

• velikost investiční poptávky je ta, která "vládne hře", protože jakmile je určena její úroveň, lze 
získat odpovídající rovnovážnou úroveň zaměstnanosti;  

• je-li investiční poptávka malá a nedostatečná, může být rovnovážný objem zaměstnanosti nižší 
než objem potřebný k zajištění plné zaměstnanosti. Plná zaměstnanost tedy není jediným 
rovnovážným stavem, ke kterému ekonomický systém nutně směřuje, jak říkával klasický 
systém.  

 

Stav plné zaměstnanosti je zvláštním případem, který se realizuje pouze tehdy, když jsou sklon ke 
spotřebě a motivace k investicím ve vzájemném vztahu. Investice musí vždy "vyplnit mezeru" mezi 
náklady na jakoukoli úroveň výroby (globální nabídka) a spotřebitelskou poptávkou, vždy nižší. Jak je 
vidět, nezaměstnanost by pak mohla být rovnovážnou situací. Globální nabídka je určena technickými 
podmínkami výroby (náklady spojenými s každou úrovní zaměstnanosti) a v krátkodobém horizontu ji 

musíme považovat za fixní. 
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Z tohoto výkladu lze také vyvodit, že dochází k posunu ve vztahu ke klasickému výkladu 
nezaměstnanosti, identifikaci jejích "zodpovědných" a vhodných prostředků, jak dostat ekonomiku z 
tohoto stavu. Pro Marshalla byla totiž nezaměstnanost způsobena především odporem dělníků 
(obecně chráněných tolerantním státem), kteří odmítali snižovat své reálné mzdy až do dosažení 
rovnováhy s plnou zaměstnaností. Obraz, který promítá Keynesův systém, je zcela odlišný. Nyní se 
hlavní příčinou nezaměstnanosti stává slabá poptávka, přesněji řečeno slabá investiční poptávka. 
Velmi daleko od ducha ortodoxie padá odpovědnost za nezaměstnanost na bedra těch, kteří stanovují 
objem investic, tedy podnikatelů. Stát, místo aby se objevil na lavici obžalovaných tím, že brání 
řádnému fungování trhů, se nyní stává alternativním zdrojem poptávky, který přichází doplnit nebo 
nahradit klesající impuls podnikatelů, kteří investují méně, než by stačilo k zajištění plné 
zaměstnanosti. Nyní lze pochopit, proč se Obecná teorie stala protilátkou proti zatuchlé medicíně 
klasické ortodoxie, která tváří v tvář nezaměstnanosti doporučuje snižovat mzdy, omezovat veřejné 
výdaje a zpružňovat pracovní legislativu. 

Shrňme, že politické důsledky Keynesovy teze se zřetelně liší od neoklasické a jsou dobře známy: 

• Mohou existovat rovnovážné situace, které znamenají nezaměstnanost. 
• Nezaměstnanost může být nedobrovolná v důsledku rigidity mezd směrem dolů.  
• Zvýšení zaměstnanosti v situacích nezaměstnanosti lze dosáhnout zvýšením indukovaných 

pobídek v investiční poptávce, což znamená, že exogenní zásahy do trhu nejsou negativní, ale 
jsou nezbytné k dosažení plné zaměstnanosti. 
 

Postupem času získaly keynesiánské teze velký vliv díky tomu, že se ihned ukázaly jako mnohem 
schopnější než neoklasické teze řešit ekonomické jevy té doby. Žádná z následných aktualizací 
původního keynesiánského modelu však neposkytla dostatečně silné teoretické a politické odpovědi 
na problémy, které se objevily v průběhu 70. a 80. let. 

Keynesiánská politika poskytovala uspokojivá řešení v letech expanzivního růstu poválečného období, 
ale tváří v tvář novému typu recese posledních desetiletí 20. století se stane skutečně neúčinnou. 
Kombinace vysoké míry nezaměstnanosti zpochybnila keynesiánské využití hospodářských politik. 
Internacionalizace ekonomických vztahů se střetla s analýzou poptávky v uzavřených ekonomikách. 
Krize produktivity, která si vynutila technologickou rekonverzi, a vlna velmi hlubokého distribučního 
konfliktu, který znemožnil přistupovat k regulaci zaměstnanosti jako k další dimenzi politiky příjmů, 
byly překážkami, které původní keynesiánství nemělo podmínky řešit. Stejně jako se to stalo 
neoklasickému modelu, i keynesiánské myšlenkové škole si realita vybrala těžkou daň. 

ů
V 70. letech se současně objevila vysoká míra inflace a nezaměstnanosti. To nutně vedlo ke změně 
základů chápání fenoménu nezaměstnanosti a s tím i teoretického vysvětlení fungování trhu práce. Na 

makroekonomické úrovni se toto vysvětlení přeneslo do konceptu "přirozené míry nezaměstnanosti", 
který původně vypracoval Milton Friedman (1968), zakladatel monetaristické školy, jehož hlavní 
myšlenky deklarovaly odmítnutí základních vztahů keynesiánského modelu.  
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V nové ekonomické konjunktuře se novým dominantním paradigmatem stala stagflace (přetrvávající 
vysoká inflace spojená s vysokou nezaměstnaností a stagnující poptávkou). Friedman se vrátil k 
radikálnějším důsledkům neoklasického modelu o omezené životaschopnosti expanzivní poptávkové 
politiky (pobídky státu k investiční poptávce) snížit nezaměstnanost pod její rovnovážnou úroveň nad 
rámec krátkodobého horizontu. Stávající míra nezaměstnanosti bude přirozenou mírou 
nezaměstnanosti a ekonomika se bude vždy nacházet v situaci všeobecné rovnováhy plné 
zaměstnanosti. Rozumějme opět, že tato efektivní míra nezaměstnanosti, která nemusí být nutně 
nulová, bude odpovídat dobrovolné nezaměstnanosti. 

Ve skutečnosti je koncept přirozené míry nezaměstnanosti pouze obnovenou verzí neoklasické 
myšlenky, že v ekonomice existují určité rovnovážné úrovně reálných mezd a zaměstnanosti, které 
nelze měnit prostřednictvím změn cen. Normativní teze, která z toho vyplývá, je zřejmá: k dosažení 
zvýšení úrovně zaměstnanosti je možné jednat pouze prostřednictvím snížení mezd pracujících. 

S postupným návratem neoklasické teorie dochází k intenzivní a paralelní revizi jejích přístupů k trhu 
práce, jejichž omezení jsou v konfrontaci s realitou stále zřejmější. Nedostatečná homogenita jak v 
nabídce práce, tj. v kvalifikaci pracovníků, tak v poptávce po práci vedla k vypracování toho, co lze 
považovat za hlavní přínos neoklasické školy ekonomii práce: teorie lidského kapitálu. 

Tato teorie předpokládá, že heterogenita pracovníků je výsledkem různé míry investic, které vkládají 
do svého vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Heterogenita je tedy výsledkem investičního procesu: 
investic do lidského kapitálu. Analýza je od počátku položena do oblasti individuálních rozhodnutí a 
vychází z hypotézy, že subjekty mají možnost volby jak množství práce, které jsou ochotny nabídnout, 
tak kvality této práce, která bude záviset na jejich předchozím rozhodnutí investovat do určitého typu 
vzdělávání. 

Tato revize ponechává stranou tradiční neoklasické pojetí práce jako zboží bez dalších specifických 
konotací kromě toho, že je vykonávána lidmi, jak by tvrdil Alfred Marshall. Nápadný rozdíl a nový 
neoklasický "zázrak" spočívá v tom, jak na své cestě zpět k počátkům dokázala tato teorie nechat 
zmizet práci i jako zboží a proměnit ji v kapitál. 

V každém případě se nezaměstnanost začíná chápat jako něco, co vzniklo a řeší se v oblasti 
individuálních rozhodnutí, je to specifický problém každého subjektu, a nikoliv problém společenský. 
Diagnóza nezaměstnanosti zahrnuje především nedostatečné nebo nevhodné investice do vzdělávání, 
a proto se regulační návrhy v této analýze vztahují spíše k oblasti vzdělávací politiky než k politice trhu 

práce. 

Podle logiky, která se prolíná všemi neoklasickými variantami, nejsou instituce a regulace ničím jiným 
než nepružnostmi, které udržují trhy mimo dokonalou konkurenci a způsobují situace, kdy je reálná 
mzda příliš vysoká ve srovnání s ostatními podmínkami na trhu výrobků a práce. 

V konfrontaci s těmito myšlenkami je cílem institucionalistického proudu právě zdůraznit význam 
sociálních a institucionálních vlivů na chování subjektů, a tedy i na vývoj mezd, zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti. Na rozdíl od toho, co se děje v neoklasickém modelu, tento v současnosti považuje 
instituce za endogenní proměnné. Z mnohem více deskriptivní než analytické perspektivy se 
institucionalističtí autoři domnívají, že rozhodující roli na strukturu tohoto trhu hrají formy průmyslové 



 
 

 

26 
 

organizace, existující podmínky na trhu zboží, dostupné technologie, strategie řízení podniků nebo 
regulace trhu práce. Trh, který na druhé straně není ani jedinečný, ani konkurenční ve své podstatě, 
ale má spíše roztříštěnou a nedokonalou strukturu. 

Trh práce by se tak skládal z různých nekonkurenceschopných segmentů a s rozdíly v úrovni jejich 
odměňování a pracovních podmínkách v důsledku jejich "dvojí" povahy, a nikoliv pouze rozdílné 
úrovně vzdělání a odborné přípravy pracovníků. Podle této "duální" vize by se fungování trhu práce 
dalo vysvětlit vycházeje z myšlenky, že je rozdělen na dva velké segmenty: primární trh (který by 
zahrnoval dobrá pracovní místa na trhu, tj. ta s vysokými platy, stabilitou, možnostmi pracovního 

postupu a další) a sekundární trh (pracovní místa s nízkými platy, nestabilitou, malými možnostmi 
pracovního postupu atd. 

Tato teorie vychází z myšlenky, že řada sociálních faktorů a zejména faktorů poptávky způsobila v 
průběhu času dualizaci trhu práce. Touto dualitou se zároveň řídí vztah mezi vzděláním a prací, kdy 
institucionální struktury, které jsou v čase více či méně stabilní (například bariéry přístupu na 
univerzitu nebo sociokulturní profil studenta či vliv rodiny v době volby závodu), podmiňují také stranu 
nabídky práce. Stručně řečeno, tato teorie předpokládá, že společnost je institucionálně 
strukturovaná, tj. podmíněná zvyklostmi a pravidly, které řídí produkci a distribuci bohatství. 

Vedle institucionalistických teorií představovala další soubor různých teorií, které s nestejnou věrností 
vycházely z původního marxismu, druhou alternativu k (novo)neoklasikům. Základním bodem 
konfrontace marxistických a neoklasických teorií je rozdíl mezi pojetím práce jako zboží, které se 
kupuje a prodává na trhu (neoklasika); a pojetím práce jako výrobního faktoru, který je začleněn do 
výrobního procesu (marxista). 

Od původního marxistického přístupu, který se soustředil na výše uvedené rozlišení, se nyní v 
neomarxismu rýsují odlišná čtení práce a dynamiky, která ji řídí. Všechny se však shodují v tom, že k 
odhalení determinantů objemu zaměstnanosti či nezaměstnanosti v ekonomice a směrnic a pravidel, 
jimiž se v ní řídí rozdělování příjmů, je třeba analyzovat kontextové faktory, a to nejen ty, které jsou 

dány na trzích: specifické pracovní podmínky, hierarchii vlastní námezdní práci, kontrolní mechanismy 

artikulované za účelem přeměny pracovní síly v efektivní práci a obecně obecné podmínky 
kapitalistické ekonomiky v daném okamžiku. Stručně řečeno, pracovní vztahy nejsou pouze vztahy 

tržními, ale společenskými. 

Feministická ekonomie je jedním ze současných hnutí za pluralitu v ekonomii, které bylo uznáno 
hlavním proudem této profese. Upozorňuje na problémy, které se týkají žen a které nebyly tradičně 
uznávány v oboru, jemuž dominují muži. Kromě toho se snaží vyčlenit prostor pro ženy v oboru, a to z 
důvodů spravedlnosti a rozmanitosti a proto, že to znamená, že problémy žen budou s větší 
pravděpodobností zohledněny. Tato teorie oprávněně tvrdí, že ekonomická teorie vykazuje historické 
předsudky zaměřené na muže.  

Feministické ekonomky tvrdí, že ženy vykonávají mnoho práce, která je neplacená a nepovšimnutá, 
ale která udržuje ekonomiku, společnost a jednotlivé rodiny nad vodou. Neodměňovaná práce v 
domácnosti není na trhu práce považována za přítomnou, navíc genderová očekávání, která tlačí ženy 
do určitých úkolů a povolání, historicky stavěla ženy do pozic, které nebyly společensky ani finančně 
odměňovány stejně jako práce mužů. Kromě toho však neplacená práce nekončí doma. Od 
"emocionální práce", kterou ženy vykonávají v zaměstnání, se očekává, že budou vykonávat méně 
důležité, podřadné úkoly, které nepomáhají jejich kariéře, ale jsou nezbytné pro udržení chodu 
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pracoviště. Tyto práce sahají od doslova domácích prací v kanceláři - udržování pořádku, přinášení jídla 
- až po zapisování, podporu ostatních, vytváření rozvrhů apod.  

Ženy historicky vykonávaly velké množství práce, která byla společenskými a finančními konvencemi 
zneviditelněna, a ekonomické teorie a školy to nedokázaly uznat. Lepší údaje a začlenění těchto pojmů 
do představ ekonomů a společnosti o "práci" by byly velkým krokem vpřed.  5 

Klasická, neoklasická, marxistická ani keynesiánská ekonomická škola problém ekonomického rozsahu 
neuznávají. Všechny vždy oceňovaly hospodářský růst, protože v době, kdy vznikaly, se jich problémy 
životního prostředí skutečně netýkaly. Nejvýznamnějším přínosem ekologické ekonomie je tvrzení, že 
lidská ekonomika je subsystémem konečného přírodního systému podpory života na Zemi. Tento 
argument obsahuje nové měřítko ekonomického zdraví, hodnotu života, nikoliv peněžní hodnotu 
toho, co ekonomiky produkují a distribuují. 

V posledních desetiletích jsme pochopili, že změna klimatu a znečištění ovzduší jsou hlavními 
environmentálními problémy, které se týkají nás všech. Hlavním bodem napětí je skutečnost, že ačkoli 
regulace, jako jsou politiky v oblasti zelené energie, mohou vést ke znatelnému zlepšení životního 
prostředí a zdravotním přínosům, zároveň pro podniky znamenají dodatečné výrobní náklady, 
zejména v odvětvích vystavených obchodu a náročných na pracovní sílu a energii.  

Školy ekologické ekonomie však tvrdí, že přínosy takových environmentálních regulací pravděpodobně 
převáží nad případnými náklady. Cílem politik zeleného růstu je zlepšit kvalitu životního prostředí a 
zároveň hospodářský růst. Úspěšný přechod k zelenému růstu může vytvořit nové příležitosti pro 
pracovníky, neboť v řadě hospodářských odvětví s nízkou emisní náročností lze vytvářet nová pracovní 
místa, zatímco v odvětvích náročných na emise dochází k jejich rušení.  

S největší pravděpodobností ve většině zemí se snížení počtu pracovních míst podle hlavního scénáře 
nejvíce dotkne "modrých límečků a zemědělských pracovníků". Tato kategorie pracovních míst je z 
velké části zaměstnána v energetických odvětvích a energeticky náročných průmyslových odvětvích, 
která jsou nejvíce ovlivněna. Pracovníci v kategoriích "Služby a prodej" a "Manažeři a úředníci" mají 

obecně největší prospěch z hlediska mzdových příjmů, protože tyto kategorie pracovních míst jsou 
více zastoupeny v odvětvích, která jsou politikou nejméně ovlivněna (např. služby). 

Úspěch politik zeleného růstu závisí na schopnosti podniků a pracovníků přizpůsobit se změnám v 
ekonomických strukturách vyvolaným těmito politikami. Další znalosti o kategoriích pracovních míst, 
které jsou při provádění politik zeleného růstu nejzranitelnější, jsou zásadní pro přizpůsobení politik 
vzdělávání a odborné přípravy, jakož i přerozdělovacích programů, které budou odpovídat cílům 
zeleného růstu. 

 
5 Our project contains an entire chapter on feminist economicd so we strongly recommend 
you check it for further information on these theories. 
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Pro celkové zhodnocení změn v přístupu, ke kterým došlo v ekonomické teorii, a zejména v teorii práce 
a zaměstnanosti, je důležité mít na paměti konfliktní sociální prostředí, ve kterém k nim došlo. Historie 
totiž ukázala, že ke změnám paradigmat dochází vždy současně s významnými ekonomickými 
proměnami, které se odvíjejí od rozdílných zájmů různých společenských skupin a kterým ekonomická 

analýza nemůže být a nikdy nebyla odcizena. 

V posledních letech došlo k velmi významným proměnám v povaze a organizaci práce a také v 
obecných ekonomických podmínkách, které ji ovlivňují: téměř radikálně se změnila technologická 
základna, změnila se povaha finančních systémů a jejich vztah k reálné ekonomice, vznikl nový systém 
přivlastňování práv a odlišné režimy využívání a mobility zdrojů. Změnil se regulační systém a další 
instituce, konvence a sociální hodnoty, které strukturují společnost a ekonomické vztahy obecně. 
Pokud jde o práci, změnily se podmínky pro vzdělávání nabídku a poptávku po práci, věkové pyramidy, 
složení aktivního a neaktivního obyvatelstva, pracovní doba, úroveň a podmínky vzdělávání, to vše se 
rovněž změnilo.  

Všechny tyto změny jsou výsledkem různých faktorů, jejichž konkrétní kombinace je na každém území 
jiná v závislosti na vzniklém sociálním konfliktu a na míře úspěchu či neúspěchu, k němuž došlo u 
předchozích modelů regulace a intervence. To, co však charakterizuje v současnosti převládající 
přístupy, není právě uznání těchto rozdílů, ale spíše pohled na obecnost, s níž se předpokládají jejich 
hlavní politicko-ekonomické postuláty.  

Základní "konsenzus", který dnes dominuje ekonomickému myšlení, nebo jinak řečeno současná 
ortodoxie je pod myšlenkami "washingtonského konsenzu" modelem, který zemím periferie předepsal 
řadu návrhů, jež uvádějí, co největší ekonomické a politické mocnosti považují za potřebné, aby byly 
ekonomicky přijatelné. Tyto návrhy jsou vtěleny do řady postulátů, které představují základní 
referenty neoliberální doktríny: 

• Potřeba co nejvíce omezit rušivé zásahy vlády. 2) Potřeba co nejvíce omezit rušivé zásahy 
vlády. 

• Hlavním cílem makroekonomických politik by měla být cenová stabilita 

• Hlavním úkolem vlády musí být nyní zajistit co nejsvobodnější fungování trhů bez regulačních 
omezení. 

 

V jedinečném případě Evropy se tento konsensus zhmotnil i v dalším relevantním aspektu z hlediska 
práce a zaměstnanosti. Jelikož měnová unie je z velmi různých důvodů budována s velkými omezeními 

mobility pracovní síly, musí být rovnováhy dosaženo prostřednictvím flexibility cen a mezd, což vedlo 
k posílení strategií flexibility, zejména na trhu práce, k podpoře konkurenčních daňových strategií a k 
postupné demontáži sociálního státu. 

ř
Jak jsme ukázali, současné přístupy se vyvíjely v různých směrech a v různém rozsahu. Nicméně to, co 
lze chápat jako dnešní ortodoxii, vykazuje charakteristiky, které nalezly celosvětový konsenzus 

ohledně nástrojů, jimiž by se měla řídit práce. Hlavními myšlenkami jsou: 
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• problémy zaměstnanosti nebo nezaměstnanosti souvisejí spíše s existencí neadekvátních 
individuálních strategií než s agregátními (sociálně-kolektivními) problémy,  

• zavedení ideologické struktury, která způsobuje, že práce mizí jako výrobní faktor a mění se 
ve specifický typ kapitálu a pracovníci v kapitalisty. Tímto způsobem se práce stává kapitálem 
v nejčistším neoklasickém smyslu a třídní konflikt mizí, 

• že úroveň zaměstnanosti je konstantou, a nikoli proměnnou, na kterou je třeba se snažit 
působit nástroji makroekonomické regulace. Naopak, úroveň zaměstnanosti (a tedy i 
nezaměstnanosti) je dána přirozenou mírou. Problém nezaměstnanosti je opět vnímán jako 
dobrovolný. 

Poslední charakteristikou nové ortodoxie je, že získala mimořádný politický vliv, aniž by její zastánci 
našli alespoň minimální empirické důkazy, které by měli mít, aby mohli být považováni za vědecké. 
Nepodařilo se prokázat, že větší flexibilita reforem trhu práce je účinným nástrojem k ovlivnění úrovně 
zaměstnanosti. Stejně tak se nepodařilo prokázat, že zvýšený vliv odborů je příčinou nezaměstnanosti, 
jak opakovaně zdůrazňuje akademická ortodoxie nebo jak to vyslovují instituce jako Mezinárodní 
měnový fond. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem je naléhavé položit si otázku: do jaké míry má smysl, 
aby ekonomika při řešení problému nezaměstnanosti ignorovala problém efektivního blahobytu 
zaměstnanců nebo společnosti obecně? Když Mezinárodní organizace práce poukazuje na to, že v roce 
2019 vydělává 20 % osob s nejnižšími příjmy - přibližně 650 milionů pracovníků - méně než 1 % 
celosvětových pracovních příjmů , a že v současné době dosahujeme nejvyšší míry nezaměstnanosti 
za posledních 30 let, je třeba se ptát: je rozumné tvrdit, že k této situaci dochází jen proto, že se tito 
pracovníci rozhodli do sebe dostatečně neinvestovat, nebo že jsou dobrovolně nezaměstnaní, protože 
trvají na tom, že nepřijmou nižší mzdu? 

Stručně řečeno, konečná bilance poznatků, které různé ekonomické školy přidaly ke studiu práce a 
zaměstnanosti, je dosti frustrující. Jak jsme viděli, současné dominantní analýzy nám brání uvažovat o 
nutně globálněji-sociální povaze problému nezaměstnanosti. Právě tato omezení zase ukazují na velké 
výzvy, kterým ekonomická analýza čelí, aby pochopila a vysvětlila problémy práce. Výzvy, které se 
rozhodně ještě prohloubí v důsledku současné globální krize v oblasti zdravotnictví, která začala v roce 
2020 a která již nyní vykazuje hlavní změny ve struktuře a organizaci práce.  
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Shrnutí 

Aktivita je určena k tomu, aby si žáci osvojili hlavní charakteristiky různých škol ekonomického myšlení.  

Cíle 

- podnítit přemýšlení o vysvětlovaných teoretických koncepcích.  

- prozkoumat hlavní rozdíly mezi jednotlivými ekonomickými systémy 

- poskytnout základní fakta o klasickém, marginalistickém, neoklasickém, marxistickém a 

keynesiánském modelu. 

Materiály a čas 

Bingo je koncipováno jako tabulka, jak je uvedeno níže, kterou je možné předem vytisknout nebo si ji 
vyučující se studenty nakreslit ručně. Čas lze upravit od 30 minut do jedné hodiny. 

Velikost skupiny 

Minimálně 10 

Pokyny pro školitele 

1. Rozdělte třídu do malých skupin.  

2. Školitel vylosuje/rozdělí následující prázdnou tabulku a vysvětlí, že tým, který jako první doplní 3 X 
ve svislém sloupci, by měl zakřičet BINGO! 
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 Klasick

á (bez 

Marxe)  

Marginalis

tická 

Neoklasická Marxist

ická 

Keynesiá

nská 

První škola, která zařadila 
ekonomii mezi vědy. 

     

Pro tuto školu by stát neměl 
zasahovat 

     

Zakladatel sociálního státu      

Nejsilnější kritik koncentrace 
kapitálu 

     

Vynalezl koncept neviditelné 

ruky 

     

Definoval pojem abstraktní 

práce a přebytku 

     

Vycházel z teorií hodnoty      

Vynalezl model trhu práce      

Vynalezl teorii užitku      

Pro tuto teorii není plná 

zaměstnanost zaručena zákony 
trhu 
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Tabulka s výsledky (pro školitele) 

Teorie/školy Klasická 

(bez 

Marxe)  

Marginalis

tická 

Neoklasick

á 

Marxist

ická 

Keynesiá

nská 

První škola, která zařadila 
ekonomii mezi vědy. 

X     

Pro tuto školu by stát neměl 
zasahovat 

X X X   

Zakladatel sociálního státu     X 

Nejsilnější kritik koncentrace 
kapitálu 

   X  

Vynalezl koncept neviditelné 

ruky 

X     

Definoval pojem abstraktní 

práce a přebytku 

   X  

Vycházel z teorií hodnoty X X  X  

Vynalezl model trhu práce   X   

Vynalezl teorii užitku  X    

Pro tuto teorii není plná 

zaměstnanost zaručena zákony 
trhu 

    X 

 

3. Poté, co první tým vykřikne Bingo! Instruktor musí zkontrolovat, zda jsou odpovědi správné, a v 
případě jakýchkoli otázek usnadnit dialog se studenty. 

4. Pokud první tým odpoví na všechny body správně, cvičení tím končí. V opačném případě bude 
instruktor pokračovat ve čtení témat, která zůstala na stole. 
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Shrnutí 

Cílem této aktivity je, aby studenti pochopili rozdíly mezi teoriemi hodnoty vysvětlenými v této 
kapitole. Vzhledem k tomu, že pojmy mohou být matoucí, doporučuje se před kvízem provést stručnou 
rekapitulaci konkrétně tohoto tématu.  

Cíle 

- upevnit si pojmy vysvětlené kolem teorií hodnoty a jejich souvislost s prací. 

Materiál a čas 

Nejsou potřeba žádné materiály. Doporučujeme použít online platformu, jako je myquiz.org (zdarma 
až pro 25 studentů). Čas lze upravit od 30 minut do hodiny. 

Velikost skupiny 

Individuálně  

Pokyny pro školitele 

1. Školitelé by měli studentům poskytnout odkaz na kvíz, který by si měli předem připravit.  

2. Školitel přečte otázky pro každé kolo (viz níže Otázky kvízu) a může aktivity pozastavit, pokud mají 
studenti nějaké otázky. 

3. Po skončení kvízu může školitel zjistit, kdo je vítězem, a poskytnout studentovi cenu (může být 
symbolická!). Celkově by tato část aktivity měla trvat 20 až 30 minut. 

Otázky 

1. První autor, který spojuje hodnotu zboží s prací, je: 
a. Marx 

b. Adam Smith 

c. David Ricardo 

 

2.  Podle Riccarda je hlavním regulátorem cen: 

a. Pracovní doba potřebná k výrobě zboží 
b. Směnná hodnota 

c. Mzdy zaměstnanců 

 

3. Ricardovým hlavním doplňkem Smithovy teorie hodnoty je: 
a. Lepší určení "pracovní doby". 
b. Že mzdy jsou stejné jako cena jakéhokoli jiného zboží a podléhají trvalým změnám. 
c. Aktualizace ´primitivní společnosti´ 
 

4. Navzdory rozdílným názorům se Smith a Ricardo shodli na tom, že: 
a. Zboží je směnné, když se poptávková a nabídková cena shodují. 
b. Že sčítání mezd a dávek odpovídá cenám 

c. Pouze a výhradně práce je schopna "vytvářet" hodnotu. 
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5. Zásadní rozdíly mezi klasiky a Marxem v teoriích hodnoty jsou následující: 

a. Rozdíl mezi abstraktní a konkrétní prací 

b. Že hodnota a směnná hodnota nejsou totéž 

c. Obojí výše uvedené 

 

6. Podle Marxe se ´velikost hodnoty zboží mění přímo úměrně množství práce a nepřímo úměrně 
produktivní kapacitě práce do něj vložené´. 
a. Pravda 

b. Nepravda 

 

7. Marxovo společenské "nutná pracovní doba je regulátorem cen a zisku" je analogické Smithovu 
"nutná pracovní doba je regulátorem cen a zisku". 

a. Teorie cen 

b. Teorie neviditelné ruky 

c. Obě výše uvedené teorie 

 

8. Marx definoval nadhodnotu jako... 

a. Rozdíl mezi celkovou pracovní dobou a dobou potřebnou k reprodukci pracovní schopnosti dělníků. 
b. Rozdíl mezi neplacenou prací a nadhodnotou práce. 

c. Ani jedno z výše uvedeného 

 

9. Škola, která nahradila teorii pracovní hodnoty teorií užitku, byla: 
a. Neoklasici 

b. Keynesiánská 

c. Marginalisté 

 

10. Hlavním důvodem, proč byla teorie pracovní hodnoty opuštěna, bylo: 

a. Odlišit se od marxismu  
b. Vyvolávala nespokojenost establishmentu, protože vedla k ´nebezpečným závěrům´ v otázkách 
sociálního přerozdělování. 
c. Obojí výše uvedené 

 

11.  Pro marginalistickou školu je hodnota zboží určena jeho užitkem, který se vztahuje k uspokojení, 
jež plyne ze spotřeby zboží. Je to pravda nebo lež? 

a. Pravda 

b. Nepravda 

 

12. Marshallův hlavní přínos k teorii hodnoty je: 
a. myšlenka mezního užitku 

b. Myšlenky obětování práce a obětování čekání.  
c. Odmítnutí zákona hodnoty 

 

Alternativní poznámka: pokud vyučující považuje cvičení za příliš náročné pro posluchače, doporučuje 
se místo použití online nástroje MyQuiz usnadnit ho jako offline cvičení (protože se v podstatě jedná 
o cvičení s jednou volbou). V tomto případě nebudou studenti pod tlakem načasování online nástroje 
a mohli by mít vedle sebe informace uvedené v této kapitole, aby v nich mohli hledat odpovědi. 
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Shrnutí a cíle 

Cílem aktivity je, aby studenti pochopili rozdíly mezi teoriemi neoklasické a keynesiánské školy. 

Materiály a čas 

Doporučujeme, aby vyučující napsal tvrzení na tabuli nebo do PPT prezentace, aby je studenti měli po 
celou dobu cvičení na očích.  

Velikost skupiny 

Cvičení lze provádět buď ve skupinách, nebo individuálně. Aktivita by mohla trvat 20/30 minut a 
ideálně po ní následuje diskuse.  

Pokyny pro školitele 

1. Podle počtu osob by měl školitel rozhodnout, jak skupinu rozdělit.  

2. Školitel předloží studentům výroky, které mají být definovány jako pravdivé nebo nepravdivé, a dá 
jim 15 minut na to, aby se ve skupinách zamysleli/diskutovali.  

3. Na závěr se každá skupina podělí o své výsledky, přičemž zdůvodní pouze nepravdivé výroky.  

4. Školitel se může rozhodnout, že výsledek pro každý výrok sdělí buď v daném okamžiku, nebo na 
konci cvičení. Opět platí, že v každém případě se doporučuje diskuse.  

5. Školitel může z následujícího seznamu vybrat počet T/F (TRUE=PRAVDA/FALSE=NEPRAVDA) k 
analýze podle toho, kolik má skupina času a jak obtížná se jí zdála. 

Výroky   

1. V neoklasické teorii existuje automatická a magnetická tendence, která tlačí systém k 
rovnováze a nezastaví se, dokud tohoto stavu nedosáhne (T) 

2. Křivka nabídky je vyjádřením rozhodování pracovníků mezi užitkem vykazovaným mzdou 
získanou za jejich práci oproti užitku, který jim poskytuje volný čas, a má klesající sklon (F: 

první část je pravdivá, ale křivka má stoupající sklon) 
3. Podle neoklasické teorie vede trh práce automaticky k plné zaměstnanosti při mzdě, která 

vyrovnává nabídku a poptávku (T). 

4. V neoklasické teorii je nezaměstnanost dobrovolná a lze ji řešit zvýšením poptávky po práci (F: 
první část je pravdivá, ale nelze ji řešit zvýšením poptávky, jediným způsobem řešení 
nezaměstnanosti pro tuto teorii je snížení mezd).  

5. Podle neoklasické teorie je ekonomika vždy v podmínkách plné zaměstnanosti a příčinou 
nezaměstnanosti je mzdová rigidita (T). 

6. V keynesiánské teorii může být nezaměstnanost také situací rovnováhy, která může být 
stabilní v čase, ale pracovníci mohou snížit své mzdy, aby se vrátili do rovnováhy (F: první část 
pravdivá, druhá část nepravdivá: pracovníci nemohou snížit nezaměstnanost, protože 
nemohou snížit reálné mzdy) 

7. Nesouhlas se Sayovým zákonem, v keynesiánské teorii jakékoli zvýšení výroby a důchodu 
nezvyšuje vždy poptávku, protože ta zavádí rozdíl mezi poptávkou po spotřebě a poptávkou 
po investicích. (T) 
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8. V keynesiánské teorii, pokud je investiční poptávka velká, může být rovnovážný objem 
zaměstnanosti nižší než objem potřebný k zajištění plné zaměstnanosti (F: právě naopak, 
pokud je investiční poptávka malá a nedostatečná, může to vést k nezaměstnanosti) 

9. V keynesiánské teorii musí investice vždy "vyplnit mezeru" mezi náklady na jakoukoli úroveň 
výroby (globální nabídka) a spotřebitelskou poptávkou, vždy nižší (T) 

10. V keynesiánské teorii je příčinou nezaměstnanosti slabá poptávka, přesněji řečeno slabá 
spotřební poptávka (F: je to slabá investiční poptávka) 

11. V keynesiánské teorii nejsou exogenní zásahy do trhu (ze strany státu) negativní, ale jsou 

nezbytné k dosažení plné zaměstnanosti (T) 
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ů
Shrnutí a cíle 

Cílem aktivity je propojit nejvýznamnějšího autora a vědce s jednotlivými školami ekonomického 

myšlení vysvětlenými v této kapitole. Doplňuje také rozlišení mezi ortodoxními a heterodoxními 
ekonomickými směry, aby studenti pochopili pozice jednotlivých argumentačních směrů. 

Materiály a čas 

Školitel může k provedení cvičení použít buď online platformu, jako je Miro.com, nebo jej provést 
offline vytištěním a vystřižením níže sdílených formulářů.  

Velikost skupiny 

Cvičení lze provádět buď ve skupinách, nebo individuálně. Aktivita zabere 20/30 minut.  

Pokyny pro školitele 

1. Podle počtu osob by se měl školitel rozhodnout, jak skupinu rozdělí, nebo zda bude aktivitu provádět 
individuálně.  

2. Školitel neorganizovaně představí jednotlivé školy (obrázek 1) a požádá studenty, aby je seřadili 
podle svého uvážení (lze navrhnout, aby se řídili historickou orientací uvedenou v kapitole). Instruktor 
by se mohl zeptat, které školy se na základě obecných znalostí studentů zdají patřit spíše k heterodoxní 
nebo ortodoxní linii ekonomie. 

3. Poté, co studenti seřadí jednotlivé školy, mají za úkol vyhledat jména autorů kolem jednotlivých 
škol, ke kterým patří.  

4. Jelikož se jedná o cvičení, jehož cílem je podnítit souvislosti, neexistují žádné správné nebo špatné 
odpovědi. Nicméně to, co je uvedeno na obrázku 2, je nejblíže tomu, co se považuje za konvenci.  Opět 
platí, že v každém případě se vybízí k diskusi.  
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Obrázky 

Obrázek 1. Neuspořádané školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Výsledek 

 

 

 

 

 

 

 

For the instructor to print:  

 

 

 

For the instructor to print:  
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Pro instruktora k vytištění: 
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Otázky 

1. První autor, který spojuje hodnotu zboží s prací, je: 
a. Marx 

b. Adam Smith 

c. David Ricardo 

 

2.  Podle Riccarda je hlavním regulátorem cen: 

a. Pracovní doba potřebná k výrobě zboží 
b. Směnná hodnota 

c. Mzdy zaměstnanců 

 

3. Ricardovým hlavním doplňkem Smithovy teorie hodnoty je: 
a. Lepší určení "pracovní doby". 
b. Že mzdy jsou stejné jako cena jakéhokoli jiného zboží a podléhají trvalým změnám. 
c. Aktualizace ´primitivní společnosti´ 
 

4. Navzdory rozdílným názorům se Smith a Ricardo shodli na tom, že: 
a. Zboží je směnné, když se poptávková a nabídková cena shodují. 
b. Že sčítání mezd a dávek odpovídá cenám 

c. Pouze a výhradně práce je schopna "vytvářet" hodnotu. 
 

5. Zásadní rozdíly mezi klasiky a Marxem v teoriích hodnoty jsou následující: 

a. Rozdíl mezi abstraktní a konkrétní prací 

b. Že hodnota a směnná hodnota nejsou totéž 

c. Obojí výše uvedené 

 

6. Podle Marxe se ´velikost hodnoty zboží mění přímo úměrně množství práce a nepřímo úměrně 
produktivní kapacitě práce do něj vložené´. 
a. Pravda 

b. Nepravda 

 

7. Marxovo společenské "nutná pracovní doba je regulátorem cen a zisku" je analogické Smithovu 
"nutná pracovní doba je regulátorem cen a zisku". 

a. Teorie cen 

b. Teorie neviditelné ruky 

c. Obě výše uvedené teorie 

 

8. Marx definoval nadhodnotu jako... 

a. Rozdíl mezi celkovou pracovní dobou a dobou potřebnou k reprodukci pracovní schopnosti dělníků. 
b. Rozdíl mezi neplacenou prací a nadhodnotou práce. 

c. Ani jedno z výše uvedeného 
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9. Škola, která nahradila teorii pracovní hodnoty teorií užitku, byla: 
a. Neoklasici 

b. Keynesiánská 

c. Marginalisté 

 

10. Hlavním důvodem, proč byla teorie pracovní hodnoty opuštěna, bylo: 

a. Odlišit se od marxismu  
b. Vyvolávala nespokojenost establishmentu, protože vedla k ´nebezpečným závěrům´ v otázkách 
sociálního přerozdělování. 
c. Obojí výše uvedené 

 

11.  Pro marginalistickou školu je hodnota zboží určena jeho užitkem, který se vztahuje k uspokojení, 
jež plyne ze spotřeby zboží. Je to pravda nebo lež? 

a. Pravda 

b. Nepravda 

 

12. Marshallův hlavní přínos k teorii hodnoty je: 
a. myšlenka mezního užitku 

b. Myšlenky obětování práce a obětování čekání.  
c. Odmítnutí zákona hodnoty 
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Výroky   

1. V neoklasické teorii existuje automatická a magnetická tendence, která tlačí systém k 
rovnováze a nezastaví se, dokud tohoto stavu nedosáhne (T) 

2. Křivka nabídky je vyjádřením rozhodování pracovníků mezi užitkem vykazovaným mzdou 
získanou za jejich práci oproti užitku, který jim poskytuje volný čas, a má klesající sklon (F: 

první část je pravdivá, ale křivka má stoupající sklon) 

3. Podle neoklasické teorie vede trh práce automaticky k plné zaměstnanosti při mzdě, která 
vyrovnává nabídku a poptávku (T). 

4. V neoklasické teorii je nezaměstnanost dobrovolná a lze ji řešit zvýšením poptávky po práci (F: 

první část je pravdivá, ale nelze ji řešit zvýšením poptávky, jediným způsobem řešení 
nezaměstnanosti pro tuto teorii je snížení mezd).  

5. Podle neoklasické teorie je ekonomika vždy v podmínkách plné zaměstnanosti a příčinou 
nezaměstnanosti je mzdová rigidita (T). 

6. V keynesiánské teorii může být nezaměstnanost také situací rovnováhy, která může být 
stabilní v čase, ale pracovníci mohou snížit své mzdy, aby se vrátili do rovnováhy (F: první část 
pravdivá, druhá část nepravdivá: pracovníci nemohou snížit nezaměstnanost, protože 
nemohou snížit reálné mzdy) 

7. Nesouhlas se Sayovým zákonem, v keynesiánské teorii jakékoli zvýšení výroby a důchodu 
nezvyšuje vždy poptávku, protože ta zavádí rozdíl mezi poptávkou po spotřebě a poptávkou 
po investicích. (T) 

8. V keynesiánské teorii, pokud je investiční poptávka velká, může být rovnovážný objem 
zaměstnanosti nižší než objem potřebný k zajištění plné zaměstnanosti (F: právě naopak, 
pokud je investiční poptávka malá a nedostatečná, může to vést k nezaměstnanosti) 

9. V keynesiánské teorii musí investice vždy "vyplnit mezeru" mezi náklady na jakoukoli úroveň 
výroby (globální nabídka) a spotřebitelskou poptávkou, vždy nižší (T) 

10. V keynesiánské teorii je příčinou nezaměstnanosti slabá poptávka, přesněji řečeno slabá 
spotřební poptávka (F: je to slabá investiční poptávka) 

11. V keynesiánské teorii nejsou exogenní zásahy do trhu (ze strany státu) negativní, ale jsou 

nezbytné k dosažení plné zaměstnanosti (T) 
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Tento text vychází z desítek let studií ekonomů moderní měnové teorie (MMT) a využívá zejména 
bilanční perspektivu, kterou používá Dirk Ehnts ve své knize "Moderní měnová teorie a evropská 
makroekonomie". Tento text se překrývá s autorovou knihou o moderní měnové teorii, která by měla 
vyjít v nakladatelství Westend Verlag na jaře 2022. 
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Kde se berou peníze? Proč je jich obvykle málo, ale v krizích jsou náhle k dispozici téměř neomezeně? 
Odkud berou některé vlády v koronavirové éře stovky miliard eur, liber nebo dolarů? A proč toho 
některé vlády v eurozóně nejsou schopny? Vlády, centrální banky a banky: kdo vlastně vytváří peníze 
a kdo je komu půjčuje? Budou muset naše děti tyto státní dluhy jednou skutečně splácet?  

Tento článek se snaží nastínit základní mechanismy, na nichž je založen náš měnový systém, a 
poskytnout informace, které potřebujeme k tomu, abychom mohli odpovědět na výše uvedené 
otázky. Činí tak optikou moderní měnové teorie (jež je známa také jako moderní peněžní teorie nebo 
zkráceně "MMT"). V současné době je MMT velmi diskutována ze dvou důvodů: zdůrazňuje monopol 
státu na peníze a poskytuje alternativní pohled na státní dluh. Diskuse a kritika se často soustřeďují na 
normativní otázky, co by fiskální a měnová politika měla či neměla dělat. Tento článek místo toho 
začíná od nuly a vysvětluje náš měnový systém takový, jaký je, s využitím deskriptivních prvků MMT. 
Ty nabízejí solidní základ, neboť MMT je jedinou měnovou teorií, která empiricky zkoumá praxi bank, 
centrálních bank a ministerstev financí a sleduje peníze na jejich cestě rozvahami. Nejnovější publikace 
centrálních bank Evropské centrální banky, Bundesbanky a Bank of England ve skutečnosti potvrzují 
základní závěry MMT a zároveň výslovně popírají základní předpoklady předchozího hlavního proudu 
měnové teorie.  

Deskriptivní část MMT nám pomůže pochopit různé metody, jimiž se vytvářejí peníze, hierarchii vlády 
a bank a neoddělitelný vztah mezi penězi a dluhem. Na úvod si nyní stručně představíme základní 
pravidla našeho měnového systému. V delší verzi tohoto článku najdete odpovědi na otázky, které 
mohou při čtení vyvstat, včetně informací o nadnárodní měně euro, která je složitějším případem, ale 
stále se jedná o státní peněžní systém, na který se vztahují níže uvedená pravidla.  

č ů

1. Naše peníze nejsou zaručeny a omezeny žádnou jinou hodnotou, například zlatem nebo stříbrem. 
Na našich bankovkách v hodnotě 50 eur není uvedeno: "Centrální banka vám za tuto bankovku slibuje 
1 unci zlata, vyměnitelnou na kterékoli pobočce banky". Za 50 eur si můžeme koupit pouze to, co je 
nabízeno za cenu 50 eur. Navíc s nimi můžeme platit daně, protože stát, který peníze vydává, je bude 
přijímat pro všechny platby. Tento druh státních peněz se nazývá "fiat peníze" (peníze s nuceným 
oběhem). Protože nejsou kryté drahými kovy, teoreticky je lze vyrábět neomezeně dlouho.  

2. Stát má monopol na vlastní měnu a určuje její peněžní hodnotu. Stát si dává monopol na tvorbu 
peněz jako výsostné právo. Pouze stát má právo vyrábět státní měnu. To také znamená, že stát musí 
svou měnu nejprve vytvořit, aby ji mohl vydávat. Teprve potom mohou mít jeho občané peníze na 
vzájemné obchodování a také peníze na placení daní. Stát tedy musí nejprve utrácet, a teprve potom 
může zdaňovat, nikoli naopak. V současné krizi COVID-19 můžeme v reálném čase vidět, že stát 
nepotřebuje nejprve zdanit, aby mohl utrácet. Může si vytvořit peníze, které potřebuje pro své 
politické cíle. Parlamenty a vlády mohou rozhodovat o potřebných výdajích díky monopolu státu na 
tvorbu peněz. (Technické otázky týkající se vydávání dluhopisů, vztahu mezi vládou, centrální bankou 
a bankovním systémem a politicky vynucených omezení v eurozóně – viz dlouhá verze článku – nic 
nemění na uvedených klíčových principech, které vyplývají z monopolu státu na peníze).  
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Pokud však stát může vytvářet peníze, proč potom potřebuje zdaňovat své občany? Zdanění je nutné, 
aby se zabránilo inflaci, protože v ekonomice by bylo příliš mnoho peněz, a tedy i poptávky, kdyby stát 
vytvářel každý rok rozpočet bez zpětného zdanění peněz. Jsou roky, kdy stát zdaní všechny peníze, 
které utratil, a vytvoří takzvaný "vyrovnaný rozpočet". Stát může také vytvořit "přebytek", když od lidí 
vybere na daních více peněz, než kolik jich do ekonomiky vydá. Často se však – zejména v době 
hospodářské krize – stát rozhodne zdanit méně a část výdajů ponechat na účtech obyvatelstva. Tato 
část je v rozvaze zapsána jako "deficitní výdaje" a v průběhu let se kumuluje a vytváří tzv. státní dluh. 
V tradičním chápání peněz je státní dluh považován za problém. V analýzách MMT však státní dluh 
není běžným dluhem, jako je dluh domácnosti člověka, ale představuje peníze vytvořené státem, které 
jsou evidovány jako dluh. Jsou to peníze, které stát utratil a nevrátil zpět na daních – a které proto 
stále leží na bankovních účtech občanů a vytvářejí jejich úspory. Dokud tento státní deficit nevytváří 
inflaci, není se státním dluhem žádný problém.  

3. Stát vytváří svou měnu s pomocí centrální banky, a to buď z iniciativy vlády ve prospěch občanů, 
nebo z iniciativy centrální banky pro finanční systém. Státní institucí, která technicky vyrábí měnu, je 
centrální banka. V systému fiat peněz může teoreticky vytvářet neomezené množství peněz. Technicky 
vzato nemůže zkrachovat. Existují dva způsoby, kterými státy vytvářejí peníze. První jsme viděli výše: 
vláda a parlament rozhodují prostřednictvím demokratického procesu o výdajích, které jsou pak 
zasílány domácnostem a podnikům. Zde spolupracuje centrální banka podle příslušného národního 
nebo nadnárodního zákona.  

Centrální banka však může k tvorbě měny využít i vlastní iniciativu. Protože centrální banka má 
mnohem menší demokratickou legitimitu, jsou tyto peníze určeny pouze pro fungování bankovního 
sektoru a při výkonu měnové politiky centrální banky. Tyto peníze zůstanou v bankovním systému a 
nepřelévají se na soukromé bankovní účty. (Viz také bod 4. a graf). V okamžicích hospodářské krize 
můžeme pozorovat, jak tyto dva různé typy státní tvorby peněz mají tendenci se zvyšovat. Centrální 
banka sama vytváří velké množství peněz, aby stabilizovala bankovní systém, a vláda provozuje deficit 
ve prospěch domácností a podniků, čímž přímo stimuluje poptávku a ekonomiku. 

4. Žijeme ve dvoustupňovém měnovém systému. Peníze smí vytvářet nejen stát, ale i komerční 
banky. Stát má sice "měnový monopol", ale zároveň umožňuje soukromým bankám vytvářet jeden 
druh peněz. Jsou to depozitní peníze na našich běžných a spořicích účtech, které používáme k 
převodům. Tyto bankovní peníze nejsou skutečnou měnou, jsou to pouze peníze druhého řádu. 
Vkladové peníze jsou příslibem platby. Banka nám slibuje, že nám vkladové peníze vyplatí, kdykoli 
budeme chtít, nebo že tento slib převede naším jménem na třetí osobu. My, běžní členové společnosti, 
těmto penězům důvěřujeme, protože za ně můžeme vždy dostat státní hotovost, a navíc proto, že stát 
za ně ručí prostřednictvím zákonů.  

Peníze, které vytvářejí banky, se nazývají "bankovní peníze" nebo "depozitní peníze" (nebo někdy také 
šekové peníze, bankovní vklady či odborněji "žirální peníze"). Pouze soukromý sektor (což jsou 
domácnosti a podniky) je využívá pro své peněžní převody. Naproti tomu státní peníze se nazývají 
"měna", "peníze centrální banky" nebo "rezervy". Existují ve velmi hmotné podobě jako hotovost, ale 
také ve virtuální podobě, jako čísla na účtech centrálních bank. Stát, banky a centrální banky používají 
pro své vzájemné převody pouze peníze centrální banky. Bezhotovostní peníze centrální banky se 
nacházejí pouze na účtech centrálních bank a bankovní peníze pouze na účtech komerčních bank.  Oba 
druhy peněz se tedy nemíchají, ale obíhají v oddělených peněžních okruzích. Pouze hotovostní peníze 
proudí v obou obězích a zaručují směnitelnost pro nás občany (viz graf). 
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5. Peníze jsou vždy vytvářeny v bilancích a vždy ve formě půjčky, tj. jsou evidovány se stejně 
vysokým dluhem. Tvorba peněz je jednoduchá: jsou zapsány do rozvahy centrální banky nebo 
komerční banky spolu s odpovídajícím dluhem. Prostředkem našich peněz je rozvaha, takže jsou ze 
své podstaty virtuální, bez ohledu na to, zda je rozvaha spravována v bankovní knize nebo v počítači. 
Přesto má tento způsob tvorby peněz velmi reálné důsledky, neboť ten, komu jsou peníze připsány, je 
současně povinen je v budoucnu splatit, přičemž je vázán všemi odpovídajícími právními důsledky 
jejich nesplacení. Banka nyní musí nově vytvořené peníze vyplatit v hotovosti nebo je převést klientovi.  
 
Technicky se nově vytvořené peníze účtují jako "směna dvou pohledávek a dvou závazků". Pokud jsou 
peníze vyplaceny zpět jejich tvůrci, tj. úvěr je splacen, všechny vzájemné závazky a pohledávky zanikají 
– a peníze opět mizí z rozvahy. Peníze tedy v rozvaze vznikají a zanikají podle účetních předpisů, v 
rámci smluv, podle platných zákonů. A samy vytvářejí právní důsledky. Lze tedy říci, že naše peníze 
jsou výtvorem právního systému. Z našeho účetního systému navíc vyplývá často opomíjená, ale 
nevyhnutelná skutečnost: vždy musí existovat tolik dluhů, kolik je peněz. Aby jedna strana měla 
peníze, musí mít druhá strana dluhy.  
Pokud tato nevyhnutelná účetní pravidla extrapolujeme na makroúroveň, můžeme studovat rozdělení 
peněz a dluhů na státní nebo globální úrovni. Pro každou zemi můžete definovat tři takzvané "sektory", 
přičemž každý ekonomický subjekt patří do jednoho z nich: 1. Soukromý sektor (domácnosti a 
podniky), 2. Vláda, 3. Takzvaný "zbytek světa" (všechny subjekty ve všech zahraničních zemích).  Každý 
z těchto tří sektorů může mít v součtu buď více aktiv, nebo více pasiv, tedy být čistými střadateli, nebo 
čistými dlužníky. Pokud chce mít například soukromý sektor v Německu čisté úspory, musí mít 
německá vláda a/nebo zahraniční země dluh ve stejné výši. Pokud v Německu vláda nechce přijímat 
nové dluhy, ale soukromý sektor chce mít vyšší čisté úspory, zbytek světa musí zvýšit úroveň svého 
zadlužení. Pokud chce jedna strana nové úspory, musí mít druhá strana vyšší zadlužení, a to jak na 
individuální, tak na odvětvové a globální úrovni.  
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Fiat peníze nejsou garantovány a omezeny žádnou jinou hodnotou, například zlatem nebo stříbrem. 
Protože nejsou vázány na drahé kovy, mohou být teoreticky vyráběny neomezeně dlouho. Čisté 
oficiální fiat peníze máme od roku 1971, kdy USA zrušily poslední nepřímý pozůstatek zlatého 
standardu. Do té doby americká centrální banka, Federální rezervní systém neboli "Fed", stále 
slibovala jednu unci zlata za každých 35 dolarů. Tato záruka však platila pouze pro zahraniční centrální 
banky, které patřily do brettonwoodského měnového systému – a to jen do doby, než evropské 
centrální banky pohrozily, že všechny své dolary vymění za zlato. Když se tak stalo, USA jednoduše 
stáhly krytí zlatem za zahraniční dolary, místo aby riskovaly ztrátu svých zlatých rezerv. I bez zlata si 
měny zachovaly svou hodnotu. V tu chvíli bylo zřejmé, že to nebyl zlatý standard, který zajišťoval 
fungování měnového systému.  

Podle MMT-analýzy je hodnota měny stanovena a udržována zdaněním. Stát zdaňuje své obyvatelstvo 
a k placení přijímá pouze svou vlastní měnu. Lidé tedy budou přijímat měnu i od sebe navzájem, 
protože vědí, že sami najdou další, kteří budou peníze přijímat k placení, protože je všichni potřebují 
k placení daní. Zdanění navíc zajišťuje, že se do státu vrátí dostatek peněz, aby stát mohl každý rok 
vydávat nové peníze, aniž by časem vznikla inflace. Pokud by se však riziko inflace objevilo, stát by 
mohl jednoduše zvýšit daně, aby si peníze vzal, a tím snížit poptávku domácností a firem.  

Velkou výhodou fiat peněz je, že stát má vždy peníze na plnění svých úkolů. Vždy může zaplatit lidi, 
kteří pracují jako učitelé nebo soudci, a nakoupit potřebný materiál na stavbu škol a soudů. Stát může 
svou vlastní měnou platit za veškeré dostupné zboží a práci ve své jurisdikci – v nejlepším případě ve 
prospěch široké veřejnosti. V demokracii vznikají fiat peníze v průběhu demokratických procesů, kdy 
vláda a parlament rozhodují o rozpočtovém zákonu za účelem realizace politických a sociálních cílů. 
Takto umožněné výdaje končí na účtech domácností a podniků, které jsou jejich příjemci. 

Pojem fiat money má původ v latinském slově "fiat", které znamená "nechť se stane". Stejně jako Bůh 
na začátku Bible říká: "Budiž světlo", stát říká: "Budiž peníze". A budou. I když se neomezené fiat peníze 
mohou na první pohled zdát bláznivé a nesolidní, účinně zvyšují stabilitu a nezávislost státu. Nejenže 
stát má vždy k dispozici peníze potřebné k plnění svých úkolů. Navíc nedává sliby, které by v případě 
nouze nemohl nebo nechtěl dodržet, jak tomu často bylo v dobách zlatého standardu. Stát nezaručuje 
nic víc než to, že bude vždy přijímat svou měnu pro placení daní. A také tak činí. A co víc, pokud stát 
vydá státní dluhopisy, pak se zavazuje, že je po splatnosti vrátí ve své měně. Protože může 
prostřednictvím své centrální banky vyrábět měnu neomezeně, je vrácení vždy možné. Díky fiat 
penězům může státní centrální banka také poskytovat bankám neomezené záruky. V době bankovní 
krize většinou stačí bankám půjčit velké množství bezhotovostních peněz centrální banky. V nejhorším 
případě, kdyby stát čelil velkému nájezdu na banky, by prostě musel tisknout bankovky, dokud by se 
všichni opět neuklidnili.  

Podle našeho účetního systému jsou všechny peníze vždy evidovány se stejně vysokým dluhem, a to 
platí i pro tvorbu státních peněz. To nás však nesmí mást. Dluh ve vlastní měně není jako běžný dluh. 
Je to dluh peněžního monopolisty, který lze vždy splatit. Je to registrace státní peněžní produkce, 
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protože v našem účetním systému jsou všechny peníze vždy evidovány se stejně vysokým dluhem. A 
k vládnímu dluhu existuje protějšek v podobě aktiv: díky vládnímu dluhu mohou mít ostatní 
(sub)sektory, jako jsou domácnosti, čisté úspory.  

ě

Fiat peníze samozřejmě nemohou dělat zázraky. Neznamená to, že stát, který je schopen produkovat 
nekonečné množství peněz, si může dovolit a realizovat vše. Stát může používat pouze svou vlastní 
měnu k nákupu a využití zdrojů, které jeho země fakticky vlastní. Pokud například neexistuje 
dostatečný národní stavební průmysl a je nedostatek kvalifikovaných místních učitelů, stát brzy 
překročí své možnosti, pokud jde o výstavbu škol. To znamená, že limitem jsou zdroje, které má země 
k dispozici, nikoliv národní měna. Pokud stát vyprodukuje více peněz, než je k dispozici zdrojů, způsobí 
inflaci. Na druhou stranu, pokud jsou stále k dispozici zdroje, včetně pracovní síly, stát může stále 
vytvářet fiat peníze, aby je mohl použít pro veřejné blaho.  

Pokud jde o nákup výrobků ze zahraničí, situace se komplikuje, protože stát může vnitřní hodnotu své 
fiat měny zajistit pouze prostřednictvím zdanění. Naproti tomu vnější hodnota měny závisí na různých 
faktorech, z nichž nejdůležitější je vývoz. Země s dostatečným vývozem může za získanou měnu 
nakupovat výrobky, které sama nedokáže vyrobit. Naopak chudá země s malým vývozem se dostane 
do potíží, když potřebuje dovážet. Vývozem si nemůže vydělat devizové prostředky a její vlastní 
národní měna bude mít nízký kurz a malou mezinárodní kupní sílu. Proto se může cítit omezena 
půjčovat si měny, jako jsou dolary nebo eura, od zahraničních věřitelů, aby mohla dovážet potřebné 
výrobky. V takovém případě bude mít stát zahraniční dluh v cizí měně. A nyní již neplatí to, co bylo 
řečeno v tomto článku o fiat měnách a státním dluhu. Stát s dluhem v cizí měně se stává obyčejným 
dlužníkem, který je závislý na svých věřitelích, neboť nyní dluží měnu, kterou jeho centrální banka 
nemůže generovat. Proto je zásadní vždy rozlišovat mezi dluhem ve vlastní měně a dluhem v cizí měně, 
protože se jedná o zásadně odlišné typy dluhu. Při analýze dluhových krizí posledních desetiletí se 
téměř vždy setkáte s tím, že jde o dluh v cizí měně. Nebo jako v případě Řecka byla klíčovým faktorem 
nová konstrukce eurozóny, měnové oblasti, která se ještě nerozhodla, jak se bude chovat ke svým 
vlastním členským zemím; zda jako k cizím zemím, nebo jako k součásti oblasti se společnou měnou, 
pro kterou bude centrální banka využívat svého neomezeného privilegia generovat fiat peníze.  

Fiat peníze nevyřeší stávající globální nerovnováhu, mocenské struktury a závislosti chudších zemí. K 
dlouhodobému vyřešení globální nespravedlnosti je zapotřebí jiný mezinárodní obchodní řád; takový, 
který umožní globálnímu jihu chránit a rozvíjet vlastní ekonomiky a který odrazuje od vývozních 
přebytků a uznává to jako další odpovídající vysvětlení globální dluhové krize. Protože pokud jde o 
účetnictví na makroúrovni, přebytky jedné země jsou nevyhnutelně a z definice deficitem jiné země, 
přičemž jedna zvyšuje čisté úspory a druhá čisté zadlužení. Analýza MMT může pomoci toto pochopit, 
stejně jako nebezpečnou povahu dluhu v cizí měně. A může upozornit na šanci všech států posílit 
cyklus fiat peněz, vládních výdajů a daní, aby co nejefektivněji využily zdroje, které země fakticky 
vlastní, včetně nezaměstnané pracovní síly.  

Abychom zachovali jednoduchost schématu, vynecháme v následující pasáži třetí sektor zahraničních 
zemí a místo toho se zaměříme na vztah mezi vládou a soukromým sektorem. Začneme zkoumáním 
případu národní měny, který položí základy pro pochopení složitější, nadnárodní měny, kterou je euro. 
Nejprve však prohloubíme naše chápání toho, co znamená žít ve dvoustupňovém měnovém systému. 

K tématu strategií proti globální nespravedlnosti viz také článek "Státní dluh, Evropa a globální Jih" na 
tomto webu. 
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č ě č
ř

Lze říci, že bankovní tvorba peněz je historickým pozůstatkem. Soukromé bankovnictví existuje v 
Evropě již od renesance. V Benátkách byla vynalezena technika vedení účetnictví, která se zásadně 
neliší od dnešních metod. Severoitalští bankéři vyvinuli bankovní účty, účetní peníze a remitendy. 
Londýnské banky později přidaly tvorbu úvěrových peněz a papírové peníze. Nakonec zareagovaly 
státy a začaly přebírat kontrolu. Stát si nárokoval monopol na vydávání papírových peněz, zorganizoval 
založení centrální banky, centrální banka začala vytvářet vlastní centrální peníze, poté byly banky 
podřízeny kontrole centrální banky a v posledním kroku centrální banky oficiálně přešly od částečného 
krytí zlatem k čistým fiat penězům, které mohou vytvářet donekonečna. Jediné, čeho se státy ve své 
podstatě nikdy nedotkly, je právo bank vytvářet depozitní peníze.  

Vznikl tak dvoustupňový měnový systém se dvěma druhy peněz a následující dělbou práce. Za prvé, 
státní centrální banka vytváří skutečnou měnu, peníze centrální banky. Ty jsou používány čtyřmi 
způsoby: vládou pro její výdaje, mezi bankami jako účetní prostředek, samotnou centrální bankou k 
zajištění bankovního systému, a nakonec jako hotovost, kterou používají lidé.  

Na druhé straně z něj mohou banky odvozovat druhou formu peněz tím, že vytvářejí depozitní peníze 
pro soukromý sektor. Je to z praktických důvodů; komerční banky vždy vedly účty domácnostem a 
firmám, měly pobočky po celé zemi a při poskytování úvěrů těžily ze své dlouholeté znalosti místní 
ekonomiky a vyhlídek na zisk. Zároveň jsou uživatelé bank chráněni, protože bankovní peníze jsou 
prostřednictvím hotovostních a dalších mechanismů a regulací podřízeny centrální bance. Také 
úroková sazba je kontrolována centrální bankou prostřednictvím klíčové úrokové sazby. Tato dělba 
práce mezi státem a soukromými bankami se zdá být ospravedlnitelná – dokud banky nedělají nic 
jiného, než vedou účty a poskytují úvěry soukromému sektoru, jak tomu bylo v prvních desetiletích po 
druhé světové válce.  

Od osmdesátých let však nastává fáze finanční deregulace. Od té doby banky využívají své výsady 
tvorby peněz a privilegovaného přístupu k penězům centrální banky k vysoce spekulativním a 
rizikovým obchodním modelům s cílem generovat vysoké zisky. Takové obchodní modely vedly ke 
globální finanční krizi v roce 2008, z níž se zejména mnohé evropské země dosud nevzpamatovaly. Lze 
nalézt mnoho popisů škod a rizik, které globální finanční systém přináší široké veřejnosti, s institucemi, 
jako jsou některé banky, hedgeové fondy a stínové banky, s metodami, jako je přemrštěné 
obchodování s deriváty, vysokofrekvenční obchodování, a dokonce s obchodními modely, jako je cum-
ex nebo cum-cum, které explicitně využívají státní prostředky.  

Existují však návrhy rozumných protiopatření. V souvislosti s bankovním systémem proto tento článek 
zdůrazňuje, že opětovná regulace je nejen nutná, ale i možná. Je tomu tak proto, že ačkoli se finanční 
sektor v posledních desetiletích rozrostl a diferencoval, systémová hierarchie mezi státem a bankami 
se nezměnila; stát má stále měnový monopol. Z čistě technického hlediska tedy banky pro své 
obchodní modely vždy potřebují peníze od centrální banky, od státu. Naproti tomu stát bankovní 
vklady bank nepotřebuje. Ve skutečnosti není pro stát soukromý bankovní systém nezbytný. Jelikož 
peníze jsou veřejným statkem, mělo by být samozřejmé, že stát alespoň dostatečnou kontrolou a 
regulací zajistí, aby banky nevyužívaly svého odvozeného privilegia tvorby peněz k poškozování vyššího 
veřejného blaha. Tím spíše, že v každé větší krizi je to stát, kdo musí zachraňovat banky tím, že přebírá 
jejich dluhy, a ekonomiku novými deficitními výdaji, neboť stát musí nevyhnutelně garantovat 
fungující finanční a hospodářský systém. 
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ř ů č ě

Banky vytvářejí své bankovní vklady především poskytováním úvěrů. Podívejme se, jak to funguje, 
pomocí zjednodušených T-účtů. V zásadě platí následující: vlevo jsou zapsány všechny položky aktiv, 
což jsou v případě běžného účtu vkladové peníze. Na pravé straně se zadávají pasiva, tedy dluhy. V 
našem příkladu níže předpokládáme, že si Marta vezme půjčku na závodní kolo. Nejprve je Martin T-
účet prázdný – nemá ani peníze, ani dluhy. Jakmile je Martě půjčka poskytnuta, banka připíše peníze 
na její účet (na straně aktiv) a pouhým zaevidováním vzniknou peníze. Současně je však na Martině 
účtu (na straně pasiv) zaregistrován dluh ve stejné výši. Ten představuje peníze, které musí Marta v 
budoucnu vrátit. 

 

 

 
Marta má nyní na účtu čerstvě vytvořené peníze, které může převést prodejci jízdních kol. Tím se 
vytvoří poptávka a příjem pro prodejce kol, který pravděpodobně peníze také předá dál. Peníze tedy 
nezmizí, ale prostě pokračují v oběhu. Na konci roku je statistici započítají jako další úspory na 
soukromém účtu někoho jiného. Martina půjčka tedy usnadnila poptávku, příjmy a úspory peněz pro 
další lidi v ekonomice. Marta sama nyní vlastní jízdní kolo, ale pokud jde o její účet, peníze jsou pryč a 
zůstávají pouze dluhy. Její čistá aktiva jsou nyní -1000 EUR.  
 
O několik měsíců později má však Marta příjem ve výši 1000 eur. Nyní opět její účet vypadá jako na 
obrázku 2. Když použije 1000 eur na splacení půjčky, oba záznamy z jejího účtu zmizí, stejně jako se 
původně objevily společně: Dluh 1000 eur, který získala, zmizí z úvěrové strany, protože peníze použije 
na splacení dluhu bance, a dluh 1000 eur se samozřejmě vymaže i z jejích pasiv, protože je nyní 
splacen. A jsme zpět v situaci znázorněné na obrázku 1.: opět je zde na světě o 1000 eur méně, ale 
také o 1000 eur méně dluhu.  
 

ů ř
ě

 
Z pohledu banky není schopnost vytvářet depozitní peníze tak působivá, jak se zdá soukromým 
osobám. Když se podíváme na zjednodušený T-účet banky, brzy zjistíme proč. Nejprve vidíme, že obě 
strany dostávají po dvou položkách, které se navzájem zrcadlí, protože aktivum jedné strany je 
pasivem druhé. 
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Když se nyní zaměříme na účet T banky, zjistíme, že na straně aktiv banka obdržela pohledávku na 
splacení vůči Martě. Ale vkladové peníze, které vytvořila pro Martu, jsou pohledávkou, která jde za 
bankou. Je tomu tak proto, že zaevidováním těchto nových peněz na Martině účtu jí banka slibuje, že 
jí je vyplatí v hotovosti nebo je za ni převede do jiné banky. V obou případech banka potřebuje peníze 
centrální banky, které sama nemůže vyrobit. Banka si je musí půjčit od centrální banky za klíčovou 
úrokovou sazbu. Pro banku jsou tedy depozitní peníze dluhem vůči jejím klientům a představují reálný 
náklad. Vytvoření vkladových peněz má pro banku za následek dvě stejně vysoké položky na pravé i 
levé straně rozvahy. Tomu se říká "rozšíření rozvahy" a vlastní kapitál banky zůstává nedotčen. Jaký 
prospěch tedy banka z tvorby peněz má? Je to úrok, který je získán z úvěru a který tvoří veškerý rozdíl 
pro banku a její vlastní kapitál. Tuto část jsme v našem příkladu vynechali, abychom co nejvíce 
zjednodušili zápis a soustředili se na proces tvorby peněz.  

Když Marta nakonec splatí svůj úvěr, rozvaha banky se opět zkrátí, protože na účtu T banky oba zápisy 
zaniknou, stejně jako u Marty. Je tomu tak proto, že pohledávka na splacení na straně aktiv je nyní 
vyrovnána. A protože Marta použila svůj příjem na splacení dluhu, banka již nemá povinnost za ni 
peníze vyplatit nebo převést zpět. Banka tedy od Marty "nedostane" peníze z vkladu, ale ztratí dluh – 
a také pohledávku.   

A zde je to, co chceme mít na tomto místě na paměti: v úvěrovém peněžním systému jsou peníze 
zapsány jako dluh v rozvaze tvůrce peněz (banky). A pokud se peníze tvůrci peněz vrátí, pak jejich dluh 
opět zmizí – a s ním i peníze.  

ě ě

Ve dvoustupňovém měnovém systému vzniká následující problém: vláda používá na vládní výdaje 
pouze peníze centrální banky. Vládní výdaje však mají být zasílány domácnostem a podnikům, které 
nemají účet u centrální banky, a proto nemohou přijímat peníze centrální banky. Mají pouze účty u 
komerčních bank, tj. mohou přijímat pouze peníze z vkladů. Jak se tedy vládní výdaje dostanou na účty 
soukromých bank ve dvoustupňovém měnovém systému? Úkolem banky je tento problém vyřešit tím, 
že peníze centrální banky převede takříkajíc na depozitní peníze. Když chce vláda převést paní Žofii její 
důchod, pošle peníze centrální banky na centrální účet banky paní Žofii. Banka si pak sama ponechá 
peníze centrální banky na straně aktiv své rozvahy a na oplátku vytvoří stejnou částku depozitních 
peněz tím, že je připíše na účet paní Žofie, což pro banku opět znamená rozšíření rozvahy, které 
nemění vlastní kapitál. Tato nutnost převádět jeden druh peněz na druhý však vede ke dvojí tvorbě 
peněz: Nejprve se v důsledku vládních výdajů zvýší peněžní zásoba centrální banky a poté se v 
důsledku převodu zvýší množství depozitních peněz. Když lidé platí daně, dochází k témuž v opačném 
gardu. Banka vymaže peníze z bankovního účtu dané osoby a místo toho převede odpovídající 
množství peněz centrální banky státu. V tomto případě se bilance banky zkracuje a oba druhy peněz 
zanikají, když se vracejí zpět emitentovi.  

Tímto převodem uprostřed překonávají vládní výdaje a daně hranice dvou oddělených peněžních 
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cyklů. Naproti tomu depozitní peníze vytvořené bankami zůstávají v cyklu depozitních peněz a peníze 
vytvořené centrální bankou pro finanční systém zůstávají v cyklu peněz centrální banky (viz graf). Tato 
problematika peněžního cyklu se zdá být dosti technická, ale umožňuje nám pochopit, proč mají různé 
způsoby tvorby peněz tak rozdílné účinky. Kromě toho je také velmi důležitá pro pochopení státních 
dluhopisů, jak uvidíme dále. 

Státní dluhopisy jsou směnky vydané státem. Stát mění své dluhy na cenné papíry a prodává je 
bankám a soukromým osobám. Proč tak činí? Podle ortodoxního chápání peněz tak činí proto, aby 
získal peníze, které potřebuje na vládní výdaje. Z pohledu MMT jde o mylné chápání způsobené 
nedostatečným technickým pochopením našeho dvoustupňového peněžního systému. MMT se ptá, 
pokud je stát tím, kdo má měnový monopol a nevyčerpatelnou centrální banku, proč by tedy 
potřeboval získávat peníze od soukromých subjektů, které toto privilegium tvorby měny nemají? A 
navíc, odkud by banky a investoři měli peníze na financování státu?  Zejména s ohledem na skutečnost, 
že za peníze z vkladů bank nelze koupit státní dluhopisy. Státní dluhopisy jsou k dispozici výhradně za 
měnu, která je penězi centrální banky a kterou nikdo jiný, než centrální banka nemůže vytvořit.  

Státní dluhopisy nás vedou po špatné cestě. Státní dluhopisy totiž nemají za cíl získat pro stát peníze, 
které by jinak neměl. Státní dluhopisy mají ve finančním a ekonomickém systému technické funkce. 
Nejdůležitější je, že centrální banka potřebuje dluhopisy k regulaci množství peněz v peněžním cyklu 
centrální banky. Výše jsme viděli (v otázce č. 6), že ve dvoustupňovém peněžním systému musí banky 
převést vládní výdaje na depozitní peníze, což vede ke dvojí tvorbě peněz. V případě deficitních 
vládních výdajů však tyto peníze nevyprchávají prostřednictvím stejného množství placených daní. 
Deficitní výdaje tedy vedou k trvalému přírůstku peněz v obou peněžních cyklech; zamýšlen je však 
pouze přírůstek depozitních peněz na účtech domácností a podniků. Růst peněz centrální banky je 
naopak nežádoucím vedlejším efektem, který narušuje kladnou úrokovou míru. Pokud je ve finančním 
systému příliš mnoho peněz centrální banky, banky by si mohly půjčovat mezi sebou a přestaly by být 
závislé na půjčování peněz centrální banky za stávající klíčovou úrokovou sazbu. Tím, že se zajistí, aby 
deficitní výdaje byly doprovázeny emisí vládních dluhopisů, vzniká "peněžní houba", která absorbuje 
přebytečné peníze centrální banky vytvořené ve finančním sektoru. Díky tomuto odčerpávání likvidity 
z bankovního systému jsou banky nuceny nadále pravidelně žádat centrální banku o půjčky za klíčovou 
úrokovou sazbu. 

Klíčová úroková sazba je již dlouho hlavním nástrojem pro provádění měnové politiky centrálních 
bank. Ve fázi nulové úrokové sazby, jako je ta současná v éře COVID-19, by byly státní dluhopisy pro 
centrální banku nepotřebné. Mnoho zainteresovaných stran však stále doufá v budoucí návrat 
kladných úrokových sazeb a návrat "normální" měnové politiky. Tím spíše, že si lze jen těžko představit 
finanční systém bez státních dluhopisů. Jsou nejbezpečnější možnou formou investice a 
nepostradatelnou součástí obchodního modelu institucionálních investorů, jako jsou banky a 
pojišťovny.  

Dluhopisy oceňují i soukromí střadatelé, protože představují bezpečnou investici; a zde vstupuje do 
hry další aspekt příběhu. V dobách ekonomické prosperity pomáhají státní dluhopisy, které jsou 
prodávány soukromým osobám, bránit inflaci tím, že snižují poptávku. Soukromé osoby si je koupí za 
své peníze z vkladů od vlády, přičemž uprostřed této transakce opět stojí "překlad" bank. V tomto 
případě dluhopisy absorbují dodatečné peníze centrální banky a také část depozitních peněz 
vytvořených deficitními výdaji. Běžní lidé vyměňují své likvidní depozitní peníze za trvalé aktivum, čímž 
odkládají svou spotřebu na předvídatelnou dobu, udržují stabilní poptávku v reálné ekonomice a 
stabilizují riziko inflace.   
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V Kanadě mohou ministerstvo financí a centrální banka organizovat tvorbu státních peněz přímo mezi 
sebou. Podívejme se, jak to funguje v poněkud zjednodušené podobě, jako živá hra dvou osob. 
Představme si, že kanadský ministr financí potřebuje na vládní politiku 50 miliard kanadských dolarů. 
V tomto případě může komunikovat přímo s Kanadskou centrální bankou. Vydá státní dluhopisy v 
hodnotě 50 miliard dolarů a předá je centrální bance. Na oplátku pak obdrží na vládní účet 50 miliard 
zcela nových kanadských dolarů v penězích centrální banky. Ve formě zjednodušených T-účtů by tento 
proces tvorby peněz vypadal následovně: 

 

Tyto T-účty vypadají velmi podobně jako v příkladu bankovního úvěru Marty na závodní kolo. I v tomto 
případě vznikají nové peníze, když si jejich tvůrce a příjemce zrcadlově vyměňují aktiva a pasiva. V 
tomto příkladu centrální banka vytvoří 50 miliard kanadských dolarů tím, že je zaeviduje na straně 
aktiv na účtu centrální banky vlády. Aby se to vyrovnalo, na straně pasiv vlády se zaregistruje dluh, 
který představují dluhopisy. Vláda se zavazuje, že na konci doby splatnosti státních dluhopisů vrátí 50 
miliard kanadských dolarů.  

Na T-účtu centrální banky jsou stejné položky zapsány přesně opačně: na straně aktiv je zapsán vládní 
dluh v podobě dluhopisů, protože pro centrální banku představují pohledávku požadovat na konci 
doby splatnosti od vlády peníze. Centrální banka má však nyní také dluh. Ujistila se, že vládě poskytne 
50 miliard kanadských dolarů a v případě potřeby je vyplatí v hotovosti, nebo, což je pravděpodobnější, 
je jménem vlády převede. Opět platí, že vytvořené peníze jsou dluhem vůči jejich tvůrci. A opět, obě 
strany si vyměnily závazky a tím mění dluh jedné strany v aktivum druhé.  

Čísla ukazují počáteční rozšíření bilance obou stran: vlevo plus 50 miliard, vpravo minus 50 miliard. 
Čistá aktiva zůstávají před i po zaúčtování naprosto stejná. V případě centrální banky zůstává rozšíření 
rozvahy v platnosti, dokud není státní dluhopis splacen (nebo dokud centrální banka neprodá státní 
dluhopis bankovnímu sektoru). Pak se rozvaha opět zkrátí. V případě vlády je prodloužení rozvahy 
pouze momentální, protože nové peníze na straně aktiv budou brzy převedeny příjemcům vládních 
výdajů. Peníze převedené bankami se stanou příjmem a úsporami na účtech občanů a firem a budou 
obíhat v reálné ekonomice.  

Ve vládní rozvaze zůstává nový dluh ve výši 50 miliard kanadských dolarů, který vláda nyní dluží své 
vlastní centrální bance – nebo bankám, kterým byly mezitím přeprodány vládní dluhopisy. Je totiž 
pravděpodobné, že kanadská centrální banka vládní dluhopisy přeprodá, aby mohly plnit svou funkci 
"peněžní houby" v rámci bankovního systému.  
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Země mají určitou volnost v organizaci svého měnového monopolu a systému fiat peněz, i když 
nemohou měnit základní mechanismus. Zejména vztah mezi ministerstvem financí, centrální bankou 
a komerčními bankami se může lišit, stejně jako pořadí, v jakém se mezi nimi vyměňují peníze a 
dluhopisy. Na rozdíl od Kanady, vlády často nesmějí prodávat své státní dluhopisy centrální bance. 
Místo toho je musí prodávat přímo komerčním bankám. To má tu výhodu, že hned od počátku jsou 
dluhopisy umístěny ve finančním sektoru, aby plnily svou funkci "peněžní houby". Ve skutečnosti tato 
změna pořadí nemá tak velký význam, jak by se mohlo na první pohled zdát. Například ve Spojených 
státech nejprve dochází k deficitním výdajům, které provádí centrální banka, která tak vytváří peníze. 
Poté vláda samostatně prodá bankám dluhopisy ve výši odpovídající výši deficitních výdajů. V jiných 
zemích však nejprve centrální banka vytvoří potřebné peníze, které vytvoří tím, že poskytne bankám 
úvěry. Za tyto nové peníze komerční banky odkoupí od vlády dluhopisy.  

Co zůstává vždy stejné, je toto: je to centrální banka, kdo vytváří nové peníze na zaplacení deficitních 
výdajů a na nákup nově vydaných dluhopisů – nikdo jiný by to udělat nemohl. A jsou to vždy státní 
instituce, které tento proces kontrolují. Když jsou vlády ze zákona povinny prodávat své dluhopisy 
pouze finančnímu systému, nedává to bankám moc nad vládami, jak by se mohlo zdát. V zemích s 
národní měnou může centrální banka chování bank velmi přesně kontrolovat. Centrální banka totiž 
nemá jen jednu klíčovou úrokovou sazbu, ale jejich soubor, a jejich manipulací může zajistit, aby banky 
hrály v procesu svou určenou roli a absorbovaly dluhopisy za úrokovou sazbu, kterou centrální banka 
diktuje. Centrální banka tedy nepotřebuje právo nakupovat dluhopisy přímo od vlády, aby zaručila 
platební schopnost vlády. Může také tahat za potřebné nitky v pozadí, aby zajistila, že peníze přijdou 
k vládě prostřednictvím bank, a nepřímo tak vytvořit "peněžní houbu".  

Výhradně v eurozóně je však situace mnohem složitější. Devatenáct zemí Evropské unie sdílí jednu fiat 
měnu a jednu centrální banku, Evropskou centrální banku (ECB). Jedná se o experiment bez modelu, 
a proto jsou smlouvy stanovující pravidla pro euro a ECB kompromisem. Odrážejí vzájemnou 
nedůvěru, že by ostatní státy mohly nadměrně využívat privilegium centrální banky vytvářet peníze ve 
svůj prospěch, a nakonec způsobit inflaci pro všechny.  

Aby bylo možné zavést euro, zavázali se členové eurozóny k řadě překážek, které ztěžují nebo zcela 
znemožňují deficitní výdaje národních vlád. Byly stanoveny dluhové stropy, zejména přísné pro státy 
s vysokým historickým dluhem. Kromě toho byl zaveden umělý trh v procesu tvorby státních peněz. 
Vlády musí prodávat své dluhopisy bankám – což by samo o sobě, jak jsme viděli výše, nebyl problém, 
protože centrální banka potřebné peníze stejně vytváří a dává je bankám na nákup dluhopisů. 
Jedinečný problém v eurozóně však spočívá v tom, že banky si tyto peníze vezmou a bez jakéhokoli 
kurzového rizika si mohou vybrat mezi 19 různými státními dluhopisy. Tato výjimečná situace 
umožňuje bankám zvyšovat úrokové náklady jednotlivých států – což je scénář, který by v běžném 
případě "jedna měna rovná se jeden státní dluhopis" nebyl možný. Následně státy eurozóny s vysokou 
mírou zadlužení trpí nejen dluhovými stropy, ale také rizikem, že budou komerčním bankám platit 
úrokové sazby na úrovni, která již není udržitelná.  

Tyto neodmyslitelné problémy společné měnové zóny se projevily od krize eura v roce 2010, která 
následovala po finanční krizi. Výchozím signálem bylo, že Řecko jako součást eurozóny nebylo 
zachráněno ECB, ale bylo prohlášeno za "defaultní", jako stát globálního jihu, zadlužený v cizí měně. 
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Když se objevila tato nečekaná možnost státního bankrotu a platební neschopnosti, důvěra ve 
spolehlivost projektu eura byla otřesena. Bankovní sektor začal spekulovat proti státům s vysokou 
mírou zadlužení a ECB umožnila, aby se rozšířilo rozpětí úrokových sazeb dluhopisů. Teprve v roce 
2012 začala EBC konečně zasahovat poté, co se úroveň dluhu některých států eurozóny v důsledku 
nekontrolovaných úrokových sazeb dále zvýšila. V době hospodářské krize se pravidla eurozóny v praxi 
promítla do úsporného programu, který brzdil investice a oživení ve velké části eurozóny.   

Zvláštní situace trhu vytvořeného speciálně pro dluhopisy v kombinaci s váháním ECB vykonávat 
kontrolu nad následnými úrokovými sazbami upevnila nedorozumění, že státy eurozóny jsou 
financovány bankami. Zopakujme si to: Eurozóna stále zůstává systémem fiat peněz, přičemž euro je 
společnou státní měnou, zatímco depozitní peníze bank jsou pouze penězi druhého řádu, které 
nemohou kupovat žádné dluhopisy, natož financovat státy. Nedostatek peněz a investic vyplývá z 
omezení, která si státy eurozóny samy uložily v Maastrichtské smlouvě. Tato pravidla lze měnit pouze 
jednomyslně, a právě proto je jejich změna nesmírně obtížná. V důsledku toho někteří politici a strany 
v znevýhodněných zemích prosazují odchod z eurozóny a raději volí nejistotu tohoto procesu, než aby 
zůstali omezeni pravidly.  

Zvláštní situace trhu vytvořeného speciálně pro dluhopisy v kombinaci s váháním ECB vykonávat 
kontrolu nad následnými úrokovými sazbami vedla k nedorozumění, že státy eurozóny jsou 
financovány bankami. Zopakujme si to ještě jednou: Státy eurozóny si smluvně výrazně omezily své 
privilegium vytvářet peníze. Eurozóna však stále zůstává systémem fiat peněz, kde depozitní peníze 
bank jsou pouze penězi druhého řádu, které nemohou kupovat žádné dluhopisy, natož financovat 
státy. Nedostatek peněz a investic vyplývá z omezení, která si státy eurozóny samy uložily v 
Maastrichtské smlouvě. Tato pravidla lze měnit pouze jednomyslně, a právě proto je jejich změna 
nesmírně obtížná. V důsledku toho někteří politici a strany v znevýhodněných zemích prosazují odchod 
z eurozóny a raději volí nejistotu tohoto procesu, než aby zůstali omezeni pravidly.  

Současná krize COVID-19 vytvořila nový impuls pro změny v eurozóně, ale dlouhodobější výhled na 
jaře 2021 je stále nejasný. Základní pravidla, na nichž eurozóna stojí, se nezměnila. Došlo však k 
improvizaci i inovaci, aby bylo možné reagovat na potřebu vyšších investic, a tedy i vyššího zadlužení, 
vyvolanou COVID-19. Některá pravidla eurozóny, například dluhové stropy, byla dočasně pozastavena. 
ECB podporuje deficitní výdaje států. Prostřednictvím svého programu nouzového nákupu dluhopisů 
(Pandemic Emergency Purchase Program – PEPP) ECB stabilizovala úrokové sazby státních dluhopisů 
tím, že se zaručila za odkup dluhopisů daného státu od bankovního sektoru. To je jasný rozchod s 
politikou vůči Řecku, Itálii a dalším zemím v době krize eura po roce 2010. Tentokrát nehrozí riziko 
platební neschopnosti jednotlivých států a rozpětí úrokových sazeb se dále nerozšířilo.  

Přesto existuje rozpětí, které znevýhodňuje již tak zranitelnější státy eurozóny v boji proti krizi. A 
dokud budou úrokové sazby vyšší než míra růstu, bude veřejný dluh růst – v poměru k HDP i v 
absolutních číslech. To je problém, protože řada států má důvodnou obavu, že po akutní krizi COVID-
19 se eurozóna vrátí k trestuhodně vysoké míře zadlužení. Již tak silně zadlužené státy eurozóny si 
tedy netroufají utrácet tolik, kolik by si hospodářská krize vyžádala. Na druhé straně se státy jako 
Německo rozhodly uvolnit obrovské balíčky fiskálních stimulů, aby zachránily svou ekonomiku. Za 
těchto podmínek je však logickým důsledkem ještě větší ekonomická nerovnost v eurozóně.  

Nejúčinnější změnou, která by zranitelnou eurozónu učinila stejně odolnou jako kteroukoli jinou zemi 
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s vlastní fiat měnou, by bylo zavedení jediného dluhopisu, tzv. eurobondu nebo "korunového 
dluhopisu". Všechny specifické problémy eurozóny by byly jednou provždy vyřešeny: ztráta důvěry 
způsobená v projekt eura od roku 2010, kdy bylo Řecko posláno do platební neschopnosti, následné 
šíření neudržitelných úrokových sazeb, finanční systém, který od té doby spekuluje proti některým 
státům, a nutnost ECB natahovat svůj mandát na obranu eura za jmenovaných podmínek. Politicky 
však nebylo možné realizovat společný dluh v podobě společných dluhopisů – z důvodu rozdílných 
zájmů v krátkodobém horizontu, ale také proto, že tato zásadní změna by pravděpodobně potřebovala 
větší demokratickou legitimizaci, která by potenciálně zahrnovala změny evropských smluv, 
institucionální změny a referenda.  

A tak místo toho, aby se problémy řešily na úrovni eurozóny, odkud pramení, ujala se jich Evropská 
komise a přišla s nápadem. Poprvé v historii by se Evropská unie sama výrazně zadlužila. Takto to 
funguje. Nejprve Komise uvolní dluhopisy, které si banky a investoři mohou koupit za peníze vytvořené 
ECB. Poté Komise tyto peníze poskytne vládám zemí EU, částečně jako nenávratnou pomoc a částečně 
za výhodných úvěrových podmínek. Státy mohou investovat a pokusit se zachránit nebo znovu 
nastartovat své skomírající ekonomiky. Evropská komise přitom z měnového hlediska funguje jako 
federální vláda, která vytváří měnu pro své státy, protože některé z nich to již v rámci režimu eura 
nejsou schopny samy dostatečně zajistit. Toto řešení má za následek i společné zadlužení, které by 
eurobondy také způsobily, ale výhodou je, že Evropská unie se svými institucemi Rady, Parlamentu a 
Komise má větší demokratickou legitimitu a může postupovat rychleji. Nevýhodou je, že dohodnutá 
částka není dostatečně velká vzhledem k rozměru krize a intervence má být ojedinělá. Nedošlo k 
žádným změnám v architektuře eurozóny, takže členské státy musí stále hledat dlouhodobou 
perspektivu.  

Institucionální problém eurozóny spočívá v tom, že demokratická legitimace, výdaje a případné 
negativní výsledky inflace již nejsou na stejné úrovni – jako by tomu bylo v případě národní měny. V 
eurozóně jsou národní parlamenty a vlády stále nejlegitimnějšími demokratickými činiteli, a proto by 
měly rozhodovat o výdajích a tvorbě peněz. Ale v situaci, kdy dojde k vážnému přehnanému utrácení 
některých států, by pak mohlo dojít k inflaci i v šetrnějších státech, které na utrácení nevydělaly a také 
nemohou hlasovat proti negativním důsledkům rozhazovačnosti jiného státu. Na druhé straně 
eurozóna nemá žádnou vládní instituci s demokratickou legitimitou, která by mohla rozhodovat o 
přímých výdajích ve prospěch domácností a podniků. Neproduktivní řešení v evropských smlouvách 
spočívalo v úplném omezení výdajů – což rovněž představuje narušení demokratického politického 
prostoru. Poslední prozatímní odpovědí na toto dilema je zadlužení Evropské komise. Uvidíme, jak se 
instituce dále přizpůsobí. Z ekonomického hlediska je to snadné; na národní nebo nadnárodní úrovni 
musí být některé vládní instituci umožněno převzít dluh, vytvořit dostatek peněz a vydat je do reálné 
ekonomiky, aby se překonala krize a v nejlepším případě se náš kontinent stal "budoucnosti 
schopným".  

K tématu budoucnosti a udržitelnosti viz článek "Klima a ekonomika" na tomto webu. 

č
Všechny typy tvorby peněz se účtují stejně, se zrcadlově obrácenými pohledávkami a závazky pro obě 
strany. A všechny dluhy vypadají v rozvahách stejně, ať už vláda dluží peníze centrální bance, nebo 
Marta dluží peníze své bance. Ve skutečnosti však vládní dluhy nejsou stejné jako dluhy domácností. 
Dluh kanadské vlády a dluh jednotlivce, jako je Marta, mají velmi odlišné důsledky. Pokud máme jako 
soukromé osoby dluhy a nemůžeme je splatit, čelíme vážným právním problémům. Hrozí nám žaloby, 
exekutoři, exekuce, právní vymáhání. Dlužíme peníze, které nemůžeme vytvořit, a proto musíme najít 
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způsob, jak si je opatřit, když jsou splatné. Dokonce i komerční banky, které mohou vytvářet depozitní 
peníze, jsou pouze uživateli skutečné měny a jsou závislé na úvěrech centrální banky. Když se jejich 
vlastní kapitál dostane do červených čísel, zkrachují. Pak je na státních institucích, zda je zavřou, 
zachrání nebo znárodní.  

Státní dluh má však jinou povahu. Protože stát má monopol na měnu, má právo vyrábět takový druh 
peněz, který dluží. Vlastní centrální banka státu na rozdíl od běžné komerční banky nemůže 
zkrachovat. A pokud stát dluží peníze centrální bance, pak stát v konečném důsledku zastupuje obě 
role. Tento rozdíl je velmi dobře vidět na našem kanadském příkladu. Až uplyne doba splatnosti 
státních dluhopisů a ministr financí bude muset peníze splatit – bude mít problémy? Ne! Protože na 
rozdíl od běžných dlužníků nemusí ministr financí zoufale hledat zdroj peněz na vyrovnání státních 
dluhů. Může jednoduše vydat nový dluhopis a přimět centrální banku, aby vytvořila nové peníze na 
splacení starého dluhu. Starý dluh je tak pouze nahrazen novým. Výše dluhu a dluhopisů zůstává 
stejná, pouze se posune datum splatnosti. Žádné třesení, žádná nejistota pro ministra financí – 
kanadská centrální banka je ze zákona povinna spolupracovat (a dokonce i úroky, které ministr financí 
zaplatí Kanadské centrální bance, se na konci roku vrátí do státního rozpočtu). Ačkoli je tedy vládní 
tvorba peněz řádně zachycena v bilancích obou stran s dluhy a pohledávkami, jedná se v podstatě o 
obchod státu se sebou samým. Vzhledem ke svému měnovému monopolu je současně věřitelem i 
dlužníkem; vytváří peníze.  

Tento příběh se příliš nemění, pokud centrální banka mezitím prodala dluhopisy bankám a soukromým 
investorům nebo dokonce zahraničním investorům. Až budou dluhopisy splatné, ministr financí udělá 
totéž: nahradí starý dluh prodejem nových dluhopisů, aby vyplatil držitele těch, kterým končí platnost, 
ať už je to kdokoli. Kanadský ministr financí může nové dluhopisy prodat opět centrální bance – nebo 
přímo bankám jako ve většině zemí. Pokud prodá bankám, může počítat s tím, že centrální banka 
vytvoří a půjčí bankám potřebné peníze a zmanipuluje je klíčovými úrokovými sazbami, aby si nově 
vydané dluhopisy koupily. Tím je zajištěno, že stát může vždy umístit nové dluhopisy. Nehrozí tedy, že 
by stát nemohl splatný dluhopis splatit, a to nezávisle na tom, kdo jej drží. Jediným rozdílem oproti 
soukromému sektoru, který drží státní dluhopisy, je úrok a to, zda je úroková sazba kladná. Ministr 
financí pak bude muset platit úroky bankám a soukromým investorům a na konci roku nedostane 
peníze zpět (jako v případě, že dluhopisy drží sama centrální banka). Ale také v době, kdy centrální 
banka musí nastavit vysoké úrokové sazby, aby kontrolovala inflaci, pokud úroky vytvářejí příliš velké 
náklady pro státní rozpočet nebo mají nežádoucí účinky s ohledem na distribuci – vláda by vždy mohla 
zdanit příjemce vysokých úroků a poskytnout tak kompenzaci.  

ř ř ě

Jednotlivé státní dluhopisy se samozřejmě musí vždy po splatnosti vrátit. Ale jak jsme právě viděli, 
pokud je dluhopis denominován ve vlastní měně, není to pro stát s vlastní centrální bankou žádný 
problém. Naproti tomu státní dluh jako celek nemusí být splacen, ale může jednoduše zůstat v 
rozvahách a být odsunut dále do budoucnosti. Je to proto, že neexistuje žádný původní věřitel, který 
by čekal na splacení peněz. Původcem peněz je rozvaha národní centrální banky, kde peníze vznikly 
tím, že byly zaregistrovány. A centrální banka není jako běžný věřitel, který naléhavě potřebuje své 
peníze zpět. Naopak, centrální banka může produkovat nové peníze donekonečna. Vytváří peníze 
prostým rozšířením bilance – a nikomu tím nevzniká žádná škoda. Pokud to vláda s tvorbou peněz 
nepřehání a nevyvolává inflaci, není veřejný dluh problémem a může jednoduše v klidu zůstat v její 
rozvaze. Dokonce může i nadále mírně růst – dokud se neobjeví náznak inflace.  
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Nechat státní dluh v klidu existovat je i ve vlastním zájmu domácností a podniků.  Ve skutečnosti je 
totiž státní dluh v rozvaze pouze odvrácenou stranou soukromých úspor. Státní dluh roste, když stát 
uskutečňuje výdaje a nevrací je ve stejné výši na daních. Peníze odpovídající veřejnému dluhu jsou 
tedy stále na soukromých účtech a představují úspory soukromého sektoru. Pokud by stát nyní chtěl 
snížit veřejný dluh v absolutních číslech, musel by tyto soukromé vklady zdanit. Stát by musel mít 
dlouhodobě rozpočtové přebytky, což by znamenalo, že by vláda vždy zdanila více, než utratí, a tím by 
se soukromé úspory rok od roku snižovaly. Teprve pak by část státního dluhu zmizela z bilance, z níž 
vzešla. Stojí to však za to? Pomineme-li individuální nepříjemnosti, existuje vysoká pravděpodobnost, 
že ekonomika jako celek by na tuto strategii reagovala špatně. Domácnosti a podniky budou na tlak 
vysokého daňového zatížení a malých vládních investic reagovat pesimismem a většími úsporami. 
Velmi brzy by se snažil šetřit a omezovat investice nejen stát, ale i soukromý sektor. Snížila by se 
poptávka, a tím by utrpěla výroba a zaměstnanost. Při nástupu recese by experiment se splácením 
veřejného dluhu pravděpodobně skončil a vláda by se rozhodla pro nové deficitní výdaje na podporu 
ekonomiky, čímž by celý cyklus začal znovu.  

Ve skutečnosti se státní dluh obecně nesplácí. Pravidelně klesal pouze tzv. poměr vládního dluhu k 
HDP. Poměr vládního dluhu je způsob, jak relativně vyjádřit vládní dluh v procentech hrubého 
domácího produktu (HDP). To znamená, že stačí, aby HDP vzrostl, aby poměr veřejného dluhu klesl. 
Naproti tomu veřejný dluh v absolutním vyjádření téměř nikdy neklesá. Navzdory všem vyjádřeným 
dobrým úmyslům se nesplácí, protože v praxi by jakýkoli vážnější pokus brzy vedl k recesi. Vždyť 
vracení státního dluhu se rovná snižování množství peněz. A v konečném důsledku by splacení 
veškerého veřejného dluhu znamenalo vzít všechny peníze z účtů soukromých osob a bank a nechat 
je zmizet z velké veřejné bilance, z níž původně pocházely. Všechny dluhy by zmizely a s nimi i všechny 
úspory a všechny peníze.   

č

Inflace znamená, že peníze ztrácejí hodnotu, jinými slovy, že zboží a služby jsou dražší. Inflace je složitý 
jev. Jednou z typických situací, které vedou k inflaci, je, když poptávka roste více než množství 
dostupného zboží a služeb (nebo když se množství zboží a služeb snižuje více než poptávka). Peněžní 
zásoba je pouze jedním z několika faktorů, které se na tom podílejí. Záleží také na tom, kolik peněz si 
lidé spoří. Dokud se peněžní zásoba zvyšuje, zatímco lidé jednoduše střádají dodatečné peníze na 
svých účtech a neutrácejí je, nic se neděje.  

Stejně tak je důležité, zda se zvyšuje nebo snižuje produkce zboží a služeb. Pokud produkce reálných 
hodnot roste současně s nabídkou peněz, hodnota peněz zůstává stabilní. K inflaci obvykle dochází v 
dobách konjunktury, kdy výroba dosahuje svých limitů, protože všechny továrny pracují na plný výkon 
a panuje plná zaměstnanost. Pak rostou mzdy, což zvyšuje ceny. V takových případech se centrální 
banka snaží zpomalit tvorbu peněz bankami prostřednictvím své klíčové úrokové sazby. Vysoká 
úroková sazba má za cíl odradit podniky a soukromé osoby od toho, aby si v situaci konjunktury braly 
další a další úvěry. Ve skutečnosti je to právě vlastní tvorba peněz bankami, která v dobách 
konjunktury automaticky roste, a proto má tendenci působit inflačně. Tvorba peněz ze strany státu se 
naopak obvykle nerozšiřuje v době konjunktury, ale zrychluje v době hospodářského poklesu. To 
znamená, že teoreticky by vládní tvorba peněz prostřednictvím deficitních výdajů v nevhodnou chvíli 
mohla mít také inflační účinek. Existují však účinné prostředky boje proti inflaci. Poptávku lze snížit 
dvěma způsoby: Za prvé, centrální banka může zvýšit úrokové sazby do té míry, že se sníží poptávka 
po úvěrech, a tím i produkce depozitních peněz bankami. Nebo může stát zvýšit daně, a tím stáhnout 
peníze a poptávku ze soukromého sektoru.  

Obtížněji se bojuje s opačným problémem – deflací. V případě deflace hodnota peněz roste. To zní pro 
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jednotlivce na první pohled příjemně. Pro ekonomiku jako celek je to však nebezpečné. Deflace totiž 
vzniká při příliš nízké poptávce, což jde ruku v ruce s recesí a nezaměstnaností. Problémy nedostatečné 
poptávky a nezaměstnanosti se vzájemně posilují. Protože je malá poptávka, zpomaluje se výroba. V 
důsledku toho roste nezaměstnanost, což znamená, že ještě méně lidí má peníze na utrácení, a 
poptávka tak nadále klesá. Prodejci snižují ceny, aby vůbec našli zákazníky. Klesající ceny způsobují, že 
se výroba stává ještě méně rentabilní. Deflace, jakmile se vážně rozjede, vede k sestupné spirále.   

A centrální banky jsou se svými klíčovými úrokovými sazbami proti deflaci bezmocné. Přesto se budou 
snažit nízkou klíčovou úrokovou sazbou motivovat podniky a domácnosti, aby si braly úvěry a 
investovaly. Protože však neexistuje žádná poptávka a žádné zisky, je i úvěr s nulovou úrokovou sazbou 
pro podnik příliš velkým rizikem. A soukromé osoby se bojí o svá pracovní místa. Všichni se nyní snaží 
šetřit nebo splácet půjčky tak dlouho, jak to jen jde. Samotné banky nechtějí poskytovat úvěry, protože 
se obávají, že peníze nedostanou zpět. V důsledku toho se tvorba úvěrových peněz bankami zastavuje. 
Tato dynamika je důvodem, proč centrální banky usilují o dvouprocentní míru inflace. Snaží se tak 
udržet bezpečnou rezervu, v níž má klíčová úroková sazba stále ještě vliv. Jakmile nastoupí deflace, 
celý soukromý sektor – domácnosti, podniky i komerční banky - se chovají procyklicky a změna 
úrokových sazeb jejich chování nezmění.  

V tomto okamžiku může ekonomiku zachránit, stimulovat poptávku a chránit trh práce pouze vláda. 
Protože stát nemusí dosahovat zisku a nemusí splácet dluh, je jediný, kdo může jednat proticyklicky a 
plavat proti proudu. S pomocí státního měnového monopolu může vláda utrácet peníze i tehdy, když 
nikdo jiný nemůže nebo nechce.  

K tématu hospodářských krizí viz také článek "Ekonomické strategie pro zvládnutí krize: Úspory, nebo 
vládní investiční programy?" na těchto stránkách. 

č ě

Ekonomické učebnice se obvykle stále drží modelů peněz založených na neoklasické teorii. Banky jsou 
stále popisovány jako "finanční zprostředkovatelé" a stále se učí vzorec "multiplikátoru tvorby peněz" 
- i když centrální banky nyní oba koncepty výslovně popírají a uvádějí, že jsou v rozporu s praxí v 
bankovním systému a účetními pravidly.  

Pojem "banky jako finanční zprostředkovatelé" předpokládá, že banky půjčují úspory klientů 
dlužníkům. Banky by tedy pouze směrovaly peníze tam, kde jsou potřeba. Peníze se tak stávají zbožím 
jako každé jiné, které je nabízeno a poptáváno a v tomto tržním procesu dostává svou cenu, úrok. 
Tento předpoklad umožňuje neoklasické teorii považovat peníze za "neutrální", za peníze, které samy 
o sobě nevyvolávají žádné účinky, a především nemají žádný vliv na spotřebu a nezaměstnanost. 
Zároveň tato teorie zdůrazňuje význam úspor. Někdo musí nejdříve odkládat peníze stranou, aby 
někdo jiný mohl investovat. Tímto pojetím peněz lze ospravedlnit například politiku úsporných 
opatření a myšlenku, že úspory mohou být "lékem" na finanční krizi.  

Multiplikátor tvorby peněz je zase vzorec určený k výpočtu toho, kolik peněz mohou banky 
reprodukovat půjčováním úspor. Podle tohoto vzorce je schopnost rozmnožovat úspory určena a 
omezena nabídkou peněz centrální banky. To by znamenalo, že nabídka depozitních peněz by mohla 
být řízena centrální bankou a nezávisela by na skutečné ekonomické poptávce. Ve skutečnosti však 
centrální banky prostřednictvím svých peněz centrální banky nabídku peněz kontrolovat či dokonce 
regulovat nemohou. Naopak, zvýšená tvorba depozitních peněz bankami a z toho vyplývající vyšší 
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poptávka po penězích centrální banky umožňuje, aby nabídka peněz centrální banky rostla (viz 
Bundesbank 2017). Zatímco banky jsou skutečně závislé na centrální bance, protože vždy potřebují její 
peníze, centrální banka je po řádně přiděleném úvěru nemůže odmítnout. Může pouze externě 
definovat klíčovou úrokovou sazbu (která tedy není tržní cenou peněz), a tím se snažit nepřímo 
zpomalit růst tvorby depozitních peněz.  

Tyto otázky se zpočátku zdají být abstraktní a technické. Mají však dalekosáhlé důsledky. Pokud jsou 
bankovní peníze chápány jako čistě úvěrové peníze, jak ukazuje tento článek, není třeba zpočátku 
spořit peníze za účelem pozdějšího investování, protože investice mohou být kryty úvěrem. To 
usnadňuje poptávku, a tedy i úspory třetích osob, což by jinak nebylo možné. Úvěrové peníze bank 
jsou tedy všechno, jen ne neutrální, neboť v dobrých časech umožňují dynamiku a růst, ale protože 
jejich produkce závisí na poptávce po úvěrech, jsou také velmi zranitelné vůči krizi. V krizi si nikdo 
nechce vzít úvěr – a i když si ho vezme, banka ho kvůli špatným prognózám splácení neposkytne. Místo 
toho se stále více úvěrů vrací, a proto nabídka peněz a poptávka po nich ještě více klesá. Úvěrové 
peníze potřebují zisky, a proto působí procyklicky. V krizi se stávají součástí problému a nemohou se 
samy zotavit. A ani nulová klíčová úroková sazba a zaplavení bank penězi centrální banky nevede v 
řádné recesi k většímu objemu úvěrů.  

V této souvislosti je o to důležitější zaměřit se na tvorbu vládních peněz prostřednictvím deficitních 
výdajů. Analýza MMT dokazuje, že deficitní výdaje jsou mnohem více než jen vládní dluh. Je to také 
"matka všech peněžních kreací" demokratická tvorba peněz pro politicky užitečné účely a také jediná 
proticyklická tvorba peněz, která může lidem dodat peníze, když je nikdo jiný nemůže.  

ě

Od 90. let 20. století rozvíjeli MMT ekonomové a odborníci na finanční trh v USA, jako jsou Randall 
Wray, Warran Mosler, Stephanie Kelton, Pavlina Tcherneva, a také William Mitchell v Austrálii. 
Nejvýznamnějším německým představitelem je Dirk Ehnts, jehož kniha "Geld als Kredit" ("Moderní 
měnová teorie a evropská makroekonomie") byla pro tento článek zásadní a je také zdrojem 
prezentace T-účtu. MMT-ekonomové se odvolávají na následující historické předchůdce a jejich 
myšlenky: Abba Lernera (rozhodující je inflace a nezaměstnanost, nikoli státní dluh), Georga Friedricha 
Knappa (peníze získávají svou hodnotu ze státních daní), Alfreda Mitchella Innese (úvěrové peníze se 
tvoří při rovnosti dluhu), Johna Maynarda Keynese (výdaje jednoho vždy tvoří příjmy druhého), Wynna 
Godleyho (příjmy se rovnají výdajům i na odvětvové úrovni) a Hymana Minského (úvěrové peníze 
vedou k náchylnosti finančního systému ke krizím). 

MMT je do značné míry čistě popisný a analyzuje současný stav našeho měnového systému. Metodika 
spočívá v empirickém sledování postupů ve finančním systému a na ministerstvech financí, jakož i 
účetních transakcí mezi všemi soukromými a státními účastníky. Používá dodatečnou analýzu bilancí 
různých sektorů (soukromého, vládního, zahraničního), která odpovídá účetnictví na makroúrovni. 
Podle této metodiky jsou výsledky MMT také falzifikovatelné, což je v měnové teorii unikátní. Pokud 
jde o tuto deskriptivní část, neexistují žádné vědecké námitky. Právě tuto deskriptivní část MMT se 
snaží shrnout tento článek.   

Vedle toho existuje také normativní část, v níž ekonomové MMT vyvozují závěry ze své analýzy. 
Předkládají různé nápady na rozumné řízení měnové a fiskální politiky, které by mohly iniciovat 
dalekosáhlé změny. Tato část teorie pochopitelně často vyvolává odpor a polemiky kvůli hlubokým 
politickým důsledkům. Námitky jsou však obvykle obecné a kompenzují nedostatek platných 
argumentů proti deskriptivní části. V zájmu dosažení úplného obrazu následuje přehled normativní 
části MMT. Ekonomové MMT se shodují, že výše veřejného dluhu je sama o sobě nevýznamná a 
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nezaslouží si další pozornost. Místo toho doporučují zabývat se údaji o nezaměstnanosti a inflaci, 
protože to jsou dva reálné jevy, které by měly být skutečně kontrolovány. Zaměření na státní dluh je 
tak zbytečné, protože neexistuje žádný empirický důkaz kauzality mezi státním dluhem a inflací. 
Ekonomové MMT tak docházejí k provokativnímu závěru: dokud neexistuje výrazná inflace, může stát 
vykonávat svůj monopol na tvorbu peněz a utrácet peníze na svou demokraticky rozhodnutou politiku. 
Přednostně by tak měl činit prostřednictvím vytváření práce. MMT-ekonomové to někdy vyjadřují 
přímo, když říkají, že pokud je nezaměstnanost příliš vysoká, pak je státní dluh příliš nízký. Pokud jde 
o měnovou politiku, MMT-ekonomové doporučují vyrovnávat se s inflací spíše úpravou daní než 
klíčové úrokové sazby, protože vysoká klíčová úroková sazba často zpomaluje reálnou ekonomiku do 
té míry, že vyvolává růst nezaměstnanosti. Klíčová úroková sazba jako nástroj by se tak stala 
postradatelnou a placení úroků by se stalo politickou záležitostí.  

Kromě toho přišli MMT-ekonomové s velmi konkrétním a sociálně dalekosáhlým návrhem, kterého se 
zde můžeme jen dotknout. Takzvaná MMT garance zaměstnanosti by fungovala tak, že by řešila dva 
nejdůležitější problémy měnové a fiskální politiky zároveň: nezaměstnanost a měnovou stabilitu. 
Záruka práce prosazuje právo na státem zajištěné pracovní místo pro každého, kdo je schopen 
pracovat, chce pracovat a nemůže najít práci. Tento program by působil jako silný automatický 
stabilizátor ekonomiky. V době recese by mnoho lidí přešlo ze soukromého do veřejného sektoru 
záruky práce – poptávka by tedy klesala pomaleji než v jiných případech a zabránilo by se deflaci. 
Nezbytné deficitní výdaje by nevedly k inflaci, protože jednak by dodatečná práce vytvářela dodatečné 
služby a jednak by zaměstnanci ve veřejném sektoru byli odměňováni státem schválenou mzdovou 
sazbou, která ukotvuje cenu práce a působí tak proti inflaci. Jakmile by došlo k hospodářskému oživení, 
vrátilo by se do soukromého sektoru více lidí. Soukromí zaměstnavatelé by mohli čerpat ze zásoby 
vzdělaných pracovníků z veřejného sektoru, takže i v období konjunktury by se růst mezd a cen opozdil. 
Pokud by přesto došlo k inflaci, stát by mohl zvýšit zdanění, aby odstranil poptávku ze systému.  

Bez ohledu na názor na garanci pracovních míst rozšiřuje MMT obecně demokratickou působnost. Stát 
disponuje penězi, protože je může vytvářet. Státní dluh není problémem sám o sobě, ale je naopak 
odvrácenou stranou tvorby peněz. Přijetím tohoto myšlení bychom se mohli soustředit na to, které 
politické projekty financovat, místo abychom diskutovali o tom, jak financovat politické projekty. Tato 
teorie je povzbudivá, zejména pokud jde o nadcházející transformační procesy v souvislosti se změnou 
klimatu a budoucími krizemi. Ukazuje, že máme prostředky k tomu, abychom utvářeli naši 
budoucnost.  
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Hotovost: peníze v hmotné podobě, tj. bankovky a mince. Vydává je stát a jsou oficiálním platidlem. 
Hotovost je součástí peněz centrální banky. Pouze směnitelnost za hotovost dává depozitním 
penězům hodnotu. Hotovost je jediným druhem peněz, který obíhá v obou peněžních cyklech.  
 
Centrální banka: banka státu a instituce, která prakticky provádí tvorbu státních fiat peněz. Centrální 
banka vytváří peníze pro finanční systém z vlastní iniciativy a v případě bankovní krize jej může 
stabilizovat neomezeným úvěrem, neboť působí jako takzvaný "věřitel poslední instance". Centrální 
banka však také vytváří nové peníze, které jsou potřebné pro deficitní výdaje vlády, i když v mnoha 
státech centrální banka a vláda nebudou spolupracovat přímo, ale využijí banky jako prostředníky. 
Nejdůležitějším nástrojem, kterým centrální banka provádí svou měnovou politiku a snaží se 
ovlivňovat aktivity bank při tvorbě peněz, je klíčová úroková sazba.  
 
Peníze (měna nebo rezervy) centrální banky: skutečná národní (nebo nadnárodní) měna. Centrální 
banka je vytváří jako hotovostní a bezhotovostní peníze na účtech centrální banky. Vláda, centrální 
banka a banky mezi sebou používají pouze peníze centrální banky. Depozitní peníze bank získávají 
svou hodnotu pouze tím, že jsou směnitelné za peníze centrální banky. Banky vždy potřebují peníze 
centrální banky: pro výběry hotovosti svým klientům, pro zúčtování a transakce s jinými bankami a 
pro povinné minimální rezervy. Banky je získávají od centrální banky za klíčovou úrokovou sazbu.  
 
Deficitní výdaje (deficitní výdaje): část ročního státního rozpočtu, která není kryta daňovými příjmy 
ve stejné výši. Deficitní výdaje vedou k tvorbě peněz státem a nově vytvořené peníze končí jako úvěr 
na účtech domácností a podniků. Součet deficitních výdajů za všechny roky se rovná státnímu dluhu.  
 

Depozitní peníze (bankovní peníze, bankovní vklady, žirální peníze): vklady, které máme my občané 
na straně aktiv svých běžných a spořicích účtů. Depozitní peníze vytvářejí banky vždy, když poskytují 
úvěry domácnostem a podnikům nebo od nich nakupují hodnoty. Pro banky jsou vkladové peníze 
představují dluh vůči jejich klientům, protože je musí vyplatit nebo převést jejich jménem – jsou tedy 
na straně pasiv bankovní rozvahy. Spolu se státní hotovostí představují vkladové peníze peníze, které 
domácnosti a podniky používají pro své finanční transakce.  
 
Fiat peníze: peníze emitované vládou, které nejsou kryty žádným hmotným ekvivalentem, jako je zlato 
nebo stříbro. Fiat peníze jsou mezinárodní normou pro peníze přinejmenším od roku 1971, kdy USA 
zrušily poslední zbytek zlatého standardu. Jeho výhodou je, že každý stát může volně vytvářet své 
vlastní peníze a technicky nemůže zbankrotovat, dokud je zadlužen výhradně ve své vlastní měně.  
 
Státní dluhopisy: státní směnky. Mají stanovenou dobu splatnosti, jsou denominovány v určité měně 
a obvykle nabízejí úrokovou sazbu. Státní dluhopisy jsou u investorů velmi oblíbené jako 
nejbezpečnější možná investice a jsou nepostradatelné pro institucionální investory, jako jsou 
pojišťovny. Na rozdíl od obecného přesvědčení neslouží státní dluhopisy k získávání peněz pro stát 
(protože ten má monopol na tvorbu peněz a centrální banku). Technicky vzato slouží státní dluhopisy 
spíše k absorpci likvidity z bankovního sektoru, a tím zaručují účinnost klíčové úrokové sazby. Státní 
dluhopisy, které jsou přeprodávány soukromým osobám, uzavírají poptávku, a tím působí i 
protiinflačně.  
 
Klíčová úroková sazba (základní úroková sazba, prime rate): úroková sazba, kterou centrální banka 
účtuje komerčním bankám za půjčené peníze centrální banky. V případě národní měny je úroková 
sazba pro státní dluhopisy jen o málo vyšší než klíčová úroková sazba, protože ty jsou stejně bezpečné 
jako samotná měna. Banky tuto sazbu přenášejí na své soukromé klienty s příslušnými rizikovými 
přirážkami. Díky těmto mechanismům ovlivňuje klíčová úroková sazba všechny úrokové sazby v 
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měnové oblasti. Pro centrální banku je to nejdůležitější nástroj. Když se ekonomika rozběhne, banky 
poskytují stále více úvěrů a hrozí inflace, klíčová úroková sazba se zvýší a působí jako brzda. V recesi 
je snižování klíčové úrokové sazby méně účinné, protože i úvěr s nulovým úrokem je příliš drahý, 
pokud chybí poptávka a očekávání zisku.  
 
Veřejný dluh (státní dluh, vládní dluh, státní dluh): součet všech ročních rozpočtových deficitů 
snížený o rozpočtové přebytky v jiných letech. Veřejný dluh odpovídá také penězům, které vláda za 
dobu své existence vytvořila ve prospěch soukromého sektoru a nezdaňovala je zpět, a odráží tak (bez 
ohledu na příliv a odliv zahraničních peněz) čisté úspory soukromého sektoru. 
 
Poměr veřejného dluhu k HDP (debt to GDP ratio): veřejný dluh nikoliv v absolutním vyjádření, ale v 
poměru k hrubému domácímu produktu (HDP). To znamená, že poměr veřejného dluhu se 
automaticky snižuje, když se zvyšuje HDP. I když je veřejný dluh jen zřídkakdy skutečně splácen, poměr 
veřejného dluhu dokázal v mnoha zemích v dobách konjunktury opakovaně klesat, což je proces 
známý také jako "růst z dluhu". Na druhou stranu poměr veřejného dluhu automaticky roste, když 
HDP klesá – i když není přijímán žádný nový dluh.  
 
Sektory (soukromý sektor/veřejný sektor/zahraniční země): Soukromý sektor je tvořen 
domácnostmi a podniky (včetně soukromých komerčních bank, pokud není uvedeno jinak) a stojí proti 
veřejnému sektoru, tj. federálnímu státu. Třetím sektorem jsou zahraniční země (označované také 
jako "zbytek světa"). Při analýze ekonomiky patří každý ekonomický subjekt nevyhnutelně do jednoho 
z těchto tří sektorů.   
 
Sektorová analýza: Vzhledem k tomu, že v systému úvěrových peněz je každý úvěrový zůstatek 
nevyhnutelně spojen s dluhem, lze pomocí rozdělení na sektory odpovědět na následující otázku: 
Pokud má soukromý sektor země čisté úspory ve výši 10 miliard eur a veřejný sektor téhož státu má 
dluh pouze 4 miliardy eur – kdo má zbylých 6 miliard eur dluhu? Musí to být zahraničí – protože někdo 
ho mít musí.  
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Text:  

Bank of England, Money creation in the modern economy, Quarterly Bulletin 2014 Q1, 2014 
zjednodušené vysvětlení různých druhů peněz, jako jsou fiat peníze, úvěrové peníze, hotovostní 
peníze, bezhotovostní peníze centrální banky, bankovní vklady; potvrzení tvorby depozitních peněz 
bankou prostřednictvím úvěrů. 

Binswanger, Mathias (2015), Geld aus dem Nichts: Wie Banken Wachstum ermöglichen und Krisen 
verursachen, Weinheim: Wiley-VCH Verlag pouze o tvorbě peněz komerčními bankami a vztahu mezi 
bankami a centrální bankou; užitečný popis historického vývoje bankovního systému. 

Deutsche Bundesbank (2017), The role of banks, non- banks and the central bank in the money 
creation process, Deutsche Bundesbank Monthly Report April 2017, 13-32, 2017 velmi technické 
vysvětlení tvorby bankovních peněz a vztahu bank a centrální banky; oficiální odmítnutí "bank jako 
finančních zprostředkovatelů" a multiplikátoru tvorby peněz. 

Ehnts, Dirk (2016), Modern Monetary Theory and European Macroeconomics, Routledge 
International Studies in Money and Banking  systematická MMT analýza našeho dvoustupňového 
peněžního systému: popis tvorby peněz bankami, centrálními bankami a vládami, podrobné pojednání 
o situaci v eurozóně. Celé téma je prezentováno striktně na základě T-účtů. Předkládaný text je touto 
knihou silně ovlivněn po obsahové i formální stránce; pro neekonomy se nejedná o snadné čtení.  

Ehnts, Dirk (2017), „Modern Monetary Theory“ und Europäische Makroökonomie in Berliner Debatte 
Initial 28 (2017) 3, S. 89-103, 2017 MMT přehled v uživatelsky příjemném článku. 

Hermann, Ulrike (2013), Der Sieg des Kapitals: Wie der Reichtum in die Welt kam: Die Geschichte von 
Wachstum, Geld und Krisen, Frankfurt (Main): Westend Verlag V elmi zábavný úvod do poptávkově 
orientovaného čtení naší ekonomiky, včetně úvěrových peněz a zlatého standardu, ekonomických 
krizí, finanční krize v roce 2008 a problémů eurozóny; ještě přívětivější pro veřejnost: přednášky UH o 
této a dalších jejích knihách na YouTube. 

Hofmann, Alex (2017), Demokratie und Währung: Grundbegriffe einer empirischen Geldtheorie, pdf 
unter https://www.pufendorf-gesellschaft.org/grundbegriffe-empirischer-geldtheor Přehled MMT s 
grafikou a odrážkami.  

Kelton, Stephanie (2020), The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People's 
Economy velmi čtivá kniha pro širokou veřejnost od známé ekonomky MMT a poradkyně Bernieho 
Sanderse; vřele doporučuji jako úvod a pro snadné prohloubení také její přednášky na Youtube. 

Mitchell/Wray/Watts (2016) , Modern Monetary Theory and Practice: An Introductory Text Modern 
Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, Second Edition, 2015 
úvodní učebnice MMT pro vysokoškolské studenty makroekonomie.  

Mosler, Warren (2010), The 7 deadly innocent frauds of economic policy, St. Croix: Valance Co., Inc 
čtivá, se zajímavými postřehy o aplikovatelnosti MMT na finanční trhy, ale silně orientovaná na 
americký kontext.  
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Wray, L. Randall (1998), Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price 
Stability. Edward Elgar Publishing, 1998 klasika MMT: historie peněz, funkce daní, deficitní výdaje a 
státní dluhopisy, MMT záruka zaměstnání, sofistikované; viz také: přednáška na Youtube.  

Videos/Podcasts (staženo 14.05.20):  
Bezemer, Dirk, Debt 1-4 (University of Groningen) https://www.pufendorf-gesellschaft.org/debt-1-4. 
Ehnts, Dirk (2019), Eine Einführung in die Modern Money(tary) Theory, Neue Geldordnung 
https://www.youtube.com/watch?v=kOGVKoLQwl4 
Ehnts, Dirk (2020), MMT: blessing or curse?' Presented at the IIMR/IEA Conference on 'Monetary 
policy versus fiscal policy; which is best?'https://www.youtube.com/watch?v=rUzEaEA-6kw 
Ehnts, Dirk (2019), Modern Money Theory – Interview mit Dr. Dirk Ehnts , Money Masters Germany  
https://www.youtube.com/watch?v=7l3PrtZ19rQ  

Hermann, Ulrike (2016), Der Sieg des Kapitals - Vortrag von Ulrike Herrmann in der auto-kultur 
werkstatt, https://www.youtube.com/watch?v=TLkxTjLFx4M  

Hermann, Ulrike (2020), Herrmann & Schick über Europa und den Crash, Webinar: Krisengespräche, 
29.04. 2020, Finanzwende https://www.youtube.com/watch?v=gm86371DnXE  

Kelton, Stephanie (2020), 2020 Harcourt Lecture, Prof. Stephanie Kelton, https://www.pufendorf 
gesellschaft.org/videos  

Kelton, Stephanie (2018), But How Will We Pay for It? Making Public Money Work for Us, Presidential 
Lecture Series, Stony Brook University, 15.10.2018,  

https://www.youtube.com/watch?v=WS9nP-BKa3M   
Kelton, Stephanie (2018), The Public Purse, UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) and 
the British Library, 18.06.2018, https://www.youtube.com/watch?v=6IBEoWSiTHc  
Kelton, Stephanie (2018), Top 10 Things Stephanie Kelton Wants You to Know About the Economy, 
https://www.youtube.com/watch?v=RpyuqKLh6QU  
Wray, Randall (2019), Everything You Want to Know About Modern Monetary Theory, Bloomberg 
Markets and Finance, https://www.youtube.com/watch?v=7sd-ElKMbPI  
Wray, Randall (2018), Modern Money Theory for Beginners, St. Francis College 
https://www.youtube.com/watch?v=E5JTn7GS4oA  

Websites/Blogs (staženo 14.05.20):  
Pufendorf Gesellschaft: https://www.pufendorf-gesellschaft.org/modern-money Hamburg Open 

Online University, „Was ist Geld?“ https://was-ist-geld.de/einfuehrung/ Blog: Ehnts, Dirk: 
https://econoblog101.wordpress.com/  

Blog: Mitchell, Bill: http://bilbo.economicoutlook.net/blog/  
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Bell (Kelton), Stephanie (1998), "Can Taxes and Bonds Finance Government Spending?", Levy 
Economics Institute, July 1998  
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Shrnutí:  

Skupina zakládá demokratický stát s vlastní měnou. Hraje a vyrovnává tři roky hospodaření s veřejnými 
výdaji a daněmi. Skupina pozoruje a později diskutuje o tom, jak se ve vzájemném vztahu vyvíjejí 
deficity veřejných financí a soukromé úspory.  

Co se naučíte:  

Stát má monopol na měnu, tvorba peněz je výsostným právem státu. 

Státní měnový monopol je vykonáván demokraticky prostřednictvím rozpočtových zákonů.  

Tvorba státních peněz musí být podle platných účetních pravidel účtována jako dluh.  

Vládní tvorba peněz zaúčtovaná jako státní dluh končí na soukromých účtech.  

Vládní dluh a soukromé čisté úspory rostou a klesají paralelně (s vynecháním zbytku světového 
sektoru).  

Potřebné materiály:  

Tabule, barevný papír (na výrobu peněz), barevný papír (na zaznamenání výsledků malých skupin a 
chybějících prvků k vyvěšení na zeď.  

První část hry: založení státu, volba vlády a názvu měny  
1. Skupina vytvoří parlament nového státu a zvolí hlavu vlády a ministra financí. Ministr 

financí jmenuje šéfa centrální banky.   

 
2. Parlament rozhodne o názvu měny. Šéf vlády shromáždí návrhy na název na tabuli a 

vyhlásí hlasování. (V přiloženém příkladu: měna s názvem moderna)  

 
3. Jsou přijata politická rozhodnutí a první zákon o rozpočtu. Vedoucí vlády požádá 

parlament o politické cíle. Každý poslanec jmenuje cíl, který je zaznamenán na tabuli. 
Ministr financí napíše za každý cíl např. 10 000 modern a poté sečte rozpočet. Parlament 
většinou hlasů rozpočet schválí, a tím přijme první rozpočtový zákon nového státu. (V 
přiloženém příkladu: 10 účastníků schvaluje rozpočet ve výši 100 000 modern).  

 
4. Je přijat daňový zákon. Parlament rozhodne, jaká část vládních výdajů se měla na konci 

roku vrátit do státní pokladny prostřednictvím daní. (Tip pro školitele: příliš nevysvětlujte, 
ale pokračujte v návrzích procent. Vláda si na tabuli poznamená tři procenta (např. 10 %, 
50 % 90 %). Proběhne hlasování. 
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Druhá část hry: První rok s deficitními výdaji a daněmi – a první bilance vlády a soukromého sektoru.  

1. Tvorba peněz a výdaje. Šéf centrální banky vyrobí tolik bankovek, kolik je potřeba na letošní 
vládní výdaje. Ministr financí vydává peníze na realizaci politických cílů. V tomto případě hraje 
roli skupina obyvatelstva a dostává vládní výdaje jako sociální zabezpečení nebo platbu za 
zboží a služby.   

 
2. Vyrovnávání. Ministr financí zaznamená tvorbu vládních peněz jako dluh na tabuli. Školitel 

vysvětluje univerzální účetní pravidlo: tvorba peněz se ze zákona a tradičně vždy zaznamenává 
jako dluh tvůrce peněz.  

 
3. Výběr daní a závěrečné bilancování. Ministr financí vybere daně, zaznamená daňové příjmy 

na tabuli a nakreslí bilanci za první fiskální rok. (Příklad v příloze: Daňový zákon o 10% zdanění, 
vláda má tedy na konci prvního fiskálního roku 10 000 modern daňových příjmů, a tedy 90 000 
modern dluhů).  

 
4. Vedoucí vlády spočítá úspory skupiny zastupující soukromý sektor a zapíše je na tabuli. 

(Přiložený příklad: 90 000 modern nových úspor soukromého sektoru na konci prvního roku).  
 
Třetí část hry – Další dva rozpočtové roky: vyrovnaný rozpočet a přebytkový rozpočet. Srovnání 
vývoje veřejného dluhu a úspor soukromého sektoru.  
 
Viz příklady bilancí v příloze. 
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ě ů
 
V malých skupinách (ve dvou nebo třech) prodiskutujte následující otázky a výsledky zaznamenejte 
na barevné lístečky.  
 

• Co jsou to deficitní vládní výdaje? Co to znamená pro úspory domácností a podniků?  
• Co znamená vyrovnaný rozpočet pro úspory soukromého sektoru?  

• Co znamená přebytek státního rozpočtu pro úspory domácností a firem? Jaké má vláda dvě 
možnosti, když hrozí inflace?  

• Které dvě možnosti má vláda k posílení poptávky, když nastane hospodářská krize?  
• Čeho jste si ještě všimli? Jaké souvislosti jste vypozorovali?  

Výsledky uspořádejte na stěně  
 
Malé skupiny vyvěsí lístečky na zeď a tematicky je roztřídí.  
 
Pokud skupina přišla s otázkami a námitkami ohledně chybějících prvků (dluhopisy, oddělená centrální 
banka, omezení eurozóny atd.), lze teze a shromážděné postřehy vyvěsit na jinou zeď, přičemž školitel 
je stručně roztřídí a vysvětlí odpovědi. 
 
Závěrečná diskuse v celé skupině  

• Co jste si mysleli o veřejném dluhu dříve? Co si myslíte nyní? 

• Je státní dluh dobrý, nebo špatný?  
• Je státní dluh skutečným dluhem? Jak se liší od dluhu soukromé osoby? Jakou roli hrají daně? 

Do jaké míry mohou zabránit inflaci?  

 
Tipy pro školitele:  
 
1. Vždy upozorněte skupinu, že se během hry dvakrát mění role. Střídavě hraje 1. obyvatelstvo s 
volebním právem, 2. parlament, který volí vládu a přijímá zákony, 3. obyvatelstvo jako ekonomický 
subjekt, tzv. soukromý sektor sestávající z domácností a podniků, které pobírají vládní dávky a musí 
platit daně.  
 
2. Objasněte hned na začátku: Jedná se o zjednodušený, ale přesto velmi výstižný příklad o tvorbě 
státních peněz. Vyzvěte studenty, aby si na barevné lístečky poznamenali chybějící prvky, jakmile je 
napadnou, a poté se vrátili ke hře. Chybějící prvky lze vyvěsit na vybranou zeď v diskusi a školitel je 
může roztřídit a doplnit.   
 

Prvky našeho peněžního systému, které chybí:  
- Komerční banky/tvorba peněz komerčními bankami při poskytování úvěrů  
- Dvoustupňový peněžní systém (vládní měna + fiat peníze bank)  
- Prodej státních dluhopisů komerčním bankám a dalším investorům  
- Oddělení dvou státních institucí, ministerstva financí a centrální banky/zákaz přímé 

spolupráce obou v mnoha státech, oklika přes finanční trhy  
- Právní sebeomezení, k nimž se státy eurozóny zavázaly  
- Cizí státy (= cizí státy třetího sektoru) a peníze, které do nich, z nich a do nich proudí.  

Závěr s ohledem na chybějící prvky:  
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Žádný z těchto faktorů však neruší státní monopol na měnu a s ním i demokratickou pravomoc 
vytvářet a vydávat peníze v rozpočtovém procesu. Pokud jde o vyrovnávání státního dluhu a 
soukromých úspor, může tento paralelní pohyb skutečně změnit pouze zapojení zahraničního 
sektoru. Místo dvou sektorů pak máme tři, jejichž čisté úspory a čistý dluh musí 
korespondovat. Deficity dvou sektorů (např. vládního a zahraničního) se pak musí aritmeticky 
rovnat čistým úsporám třetího (v tomto případě soukromého sektoru). 

 
Další úkol pro pokročilé studenty:  
Pokročilí studenti mohou být vyzváni, aby si sami nebo v malých skupinkách prostudovali dlouhou 
verzi článku a zjistili, jaké prvky chybí a proč nemění výsledky v peněžním monopolu, jak je zažili ve 
hře. Svá zjištění mohou prezentovat celé skupině.  
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Appendix: Příklady bilancí pro 3 herní sezení  
 

1. Rok (příklad pro schodkový rozpočet) 
Vládní výdaje: -100.000 M  
Daňové příjmy: + 10.000 M  
Schodek: - 90 000 milionů  
Celkový státní dluh: - 90.000 M  
Úspory soukromého sektoru + 90 000 M  
 
2. Rok (příklad pro vyrovnaný rozpočet)  
Vládní výdaje: -100.000 M  
Daňové příjmy: +100.000 M  
Schodek: 0 M  
Celkový státní dluh: - 90 000 M zůstává stejný  
Úspory soukromého sektoru. + 90 000 M zůstává stejné  
 
3. Rok (příklad pro přebytek veřejných financí):  
Vládní výdaje: 100.000 M  
Daňové příjmy: +120.000 M  
Přebytek: + 20.000 M  
(schodek soukromého sektoru: -20 000 mil.)  
Celkový státní dluh: - 70.000 M   
Úspory soukromého sektoru + 70.000 M  
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ě

Na jednu otázku lze použít několik odpovědí.  

 

Jaké druhy peněz jsou součástí našeho peněžního systému?  

- Hotovost jako bankovky a mince (státní).  

Správně  

- Peníze na účtech v centrální bance (vládní).   

Správně  

- Peníze na našich bankovních účtech, tzv. depozitní peníze (nevládní).  

Správně  

Viz , klíčové zásady 3 a 4.  

 

Kdo vytváří naše peníze?   

- Komerční banky.  

Správně (depozitní peníze)  

- Stát.  

Správně (hotovost i peníze centrální banky na účtech v centrální bance)  

- Dojná kráva.  

Špatně (bohužel)  

Viz přehled, klíčové zásady 2, 3, 4 a základní informace otázky 4 a 8.  
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Co dává státním penězům jejich hodnotu?  

- Zlaté krytí.  

Špatně  

- Státní právní systém a zejména daňový systém.  

Správně  

- Zboží a služby vyráběné ve státě.  

Správně (zejména pokud jde o vnější hodnotu měny).  

Viz přehled, klíčové zásady 1, 2 a základní informace, otázky 1 a 2.  

 

Můžeme my, obyčejní lidé, získat účet s penězi centrální banky?  

- Ne, protože účty u centrální banky mohou mít pouze banky a vláda.  

Správně  

- Ne, my obyčejní lidé si můžeme založit účet s vkladovými penězi pouze u komerční banky. Pokud 
chceme mít státní peníze, můžeme si nechat vyplatit depozitní peníze v hotovosti.  

Správně  

- Pokud by centrální banka zavedla digitální euro, mohli by mít účet s penězi centrální banky i běžní 
lidé.  

Správně 

Viz přehled, klíčová zásada 4 a základní informace, otázka 3.   

 

Co dává vkladovým penězům bank jejich hodnotu?  

- To, že je můžeme kdykoli vyměnit za státní hotovost.  

Správně  

- Vlastní kapitál bank.  

Špatně (Vlastní kapitál bank pokrývá jen minimální část bankovních vkladů.)  

- Právní rámec, bankovní dohled, zákonné pojištění vkladů a dodatečné státní záruky v případě krize.  

Správně   

Viz přehled, klíčová zásada 4, jakož i základní informace, otázka 3.   
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Žijeme ve dvoustupňovém měnovém systému, co to znamená?  

- Existují státní hotovostní peníze a bezhotovostní peníze centrální banky.  

Špatně  

- Na jedné straně jsou státní peníze (v hotovosti a na účtech centrálních bank) a na druhé straně jsou 
depozitní peníze bank.  

Správně   

- Stát vydává skutečné peníze a banky vydávají peníze druhého řádu, které odvozují svou hodnotu od 
státních peněz.  

Správně   

Viz přehled, klíčové principy 3 a 4 a graf.  

 

Jaký je zvláštní obchodní model bank?  

- Vytvářejí depozitní peníze poskytováním úvěrů.  

Správně   

- Peníze střadatelů předávají dlužníkům.  

Špatně  

- Mohou fungovat nezodpovědně, protože v případě pochybností je zachraňuje stát.  

No, vzhledem k finanční krizi v roce 2008 si to možná myslíte.   

Viz základní informace, otázky 3, 4 a 14.  

 

Co se stane v okamžiku, kdy je úvěr splacen?  

- Vkladové peníze, kterými je úvěr bance splácen, zaniknou.  

Správně   

- Splacené vkladové peníze si banka může ponechat.  

Špatně  

- Vzniknou nové vkladové peníze.  

Špatně  

Viz základní informace, otázky 4 a 5. 
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Žijeme v systému úvěrových peněz, co to znamená?  

- Peníze vznikají při poskytnutí úvěru, tj. při stejném zadlužení na straně dlužníka.  

Správně   

- Aby byl někdo v černém inkoustu (úspory), musí být někdo jiný v červeném inkoustu (dluh).   

Správně   

- Na světě musí být vždy tolik dluhů, kolik je peněz.  

Správně (Pouze pro odborníky: mohou se vyskytnout malé odchylky, protože peníze vznikají a zanikají 
také při nákupech a prodejích mezi bankami a nebankovními subjekty).   

Viz přehled, klíčová zásada 5 a také základní informace, otázky 4, 5, 11 a 14.  

 

Proč stát není dlužníkem jako všichni ostatní?  

- Protože stát má monopol na měnu a může si dovolit dluhy. Jedině on může a musí vyrábět skutečnou 
měnu.  

Správně   

- Protože státní centrální banka může vytvářet neomezené množství peněz a nemůže zbankrotovat.  

Správně   

- Protože i stát eurozóny může opustit euro a znovu zavést vlastní měnu, kterou pak může vytvářet 
neomezeně.  

Správně   

Viz přehled, klíčová zásada 2 a základní informace, otázky 11 a 12.   

 

Kdo vytváří peníze, za které se nakupují státní dluhopisy?   

- Banky. Financují stát z vkladových peněz, které vytvářejí.  

Špatně (depozitní peníze jsou pouze peníze druhého řádu, za které nelze získat státní dluhopisy a 
kterými nelze financovat státy).  

- Centrální banka, protože státní dluhopisy lze koupit pouze za peníze státní centrální banky.   

Správně   

- Občané svými daňovými platbami.  

Chybně (občané platí daně, ale nemohou vytvářet peníze).  

Viz přehled, klíčová zásada 2 a základní informace, otázky 6, 7, 8 a 9.  
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Jakou funkci plní státní dluhopisy?  

- Stát prodává státní dluhopisy, aby si od bank vzal nadbytečné peníze centrální banky.  

Správně (Bez státních dluhopisů by bylo v bankovním systému příliš mnoho peněz centrální banky, což 
by bránilo kladné klíčové úrokové sazbě).  

- Banky a pojišťovny spoléhají na státní dluhopisy jako na bezpečné investice.  

Správně   

- Státní dluhopisy jsou nezbytné pro to, aby vláda mohla získávat peníze, které potřebuje ke svému 
fungování.  

Špatně. (Stát má monopol na měnu a může ji vyrábět pomocí své centrální banky.  Státní dluhopisy 
jsou součástí složitého postupu ve finančním systému, ale nejsou nezbytné).  

Viz základní informace, otázky 6, 7, 8 a 9.  

 

V čem spočívá problém eurozóny?  

- Státy eurozóny si smluvně vykastrovaly své privilegium vytvářet peníze.  

Správně   

- Eurozóna sama o sobě nemá žádné instituce oprávněné vydávat peníze a stabilizovat ekonomiku v 
krizi.  

Správně   

- Existuje 19 různých státních dluhopisů, a proto ECB nemůže kontrolovat úrokovou míru tak snadno 
jako normální, národní centrální banka.  

Správně   

Viz základní informace, otázky 9 a 10.  

 
Jaký problém by nastal, kdyby stát skutečně splácel svůj státní dluh?  

- Splacené peníze zaniknou.  

Správně   

- Nabídka peněz klesá a s ní dříve či později i poptávka a ekonomický výstup. Nastala by recese.  

Správně   

- Bez státního dluhu by nenastaly žádné problémy, ve skutečnosti by došlo k výraznému 
hospodářskému vzestupu.  

Špatně.  

Viz základní informace, otázky 11 a 12.  
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Jak lze bojovat proti inflaci?  

- Inflace je nekontrolovatelná síla a může nás postihnout kdykoli, i v době míru.  

Špatně.  

- Centrální banka může zvýšit klíčovou úrokovou sazbu tak, aby se snížila poptávka po úvěrech, a tím i 
tvorba peněz bankami.  

Správně  

- Stát může zvýšit daně. Tím sníží poptávku soukromého sektoru, a tím i tlak na ceny.   

Správně   

Viz základní informace, otázky 11 a 14. 

 

Proč je deflace - zvyšování hodnoty peněz - tak nebezpečná?  

- V případě deflace se odkládají investice a spotřeba. Poptávka se propadá.  

Správně   

- Dochází k sestupné spirále, v níž se hroutí poptávka a nezaměstnanost se stává stále intenzivnější.  

Správně   

- Centrální banka je se svou klíčovou úrokovou sazbou v případě deflace bezmocná. Trend mohou 
zlomit pouze deficitní výdaje vlády, a tedy nový veřejný dluh.  

Správně   

Viz základní informace, otázka 13. 
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ř
Státní dluh – způsob, jakým se hromadí, jakým se spravuje a jak se předchází krizím státního dluhu 
nebo jak se jim čelí – je příčinou mnoha globálních strukturálních nespravedlností a finančních krizí, 
které v posledních 50 letech způsobily a prohloubily hospodářskou nerovnost jak v rámci jednotlivých 
zemí, tak mezi nimi, a to jak na globálním Severu, tak na globálním Jihu.  
 
Mezitím se stále vedou debaty – akademické i politické – o tom, jak velký státní dluh by měly vlády 
držet, kdo je zodpovědný za nesplacené dluhy a za vznik dluhových krizí a jaký je vhodný způsob 
reakce, když vlády nejsou schopny své dluhy splácet – tj. čelí dluhové krizi.     
 
Přestože je dluh tak zásadní pro přesné pochopení kořenů sociální a ekonomické spravedlnosti a 
rovnosti, zůstává uzlovitým pojmem, jehož složitost často odrazuje pedagogy i studenty od hlubšího 
zabývání se touto problematikou. Tento materiál se snaží tento problém řešit.       
 
Účelem tohoto materiálu je poskytnout pedagogům a facilitátorům, kteří chtějí vzdělávat dospělé v 
tématu dluhové spravedlnosti, nástroje, jak tak učinit. Obsahuje následující informace: 
 

1. Dluh: Krátký úvod pro dospělé studenty, dvoustránkový úvod do problematiky dluhů a 
dluhové spravedlnosti, který lze použít jako leták nebo úvodní četbu pro dospělé studenty. 

2. Dluh: Podrobnější průvodce pro facilitátory, což je desetistránkový podrobný pohled na 
hlavní otázky a debaty týkající se dluhů a dluhové spravedlnosti v zemích globálního Severu a 
globálního Jihu. Je určen k posílení sebedůvěry a znalostí facilitátorů, kteří chtějí vést semináře 
nebo školení o dluhu s dospělými studujícími. Pro ty, kteří chtějí proniknout hlouběji, je k 
dispozici průvodce další četbou. 

3. Dluh: Navrhované aktivity pro dospělé účastníky vzdělávání, série čtyř aktivit, které lze 
použít společně nebo jako samostatné lekce a které dospělým účastníkům vzdělávání 
představují téma státního dluhu a dluhové spravedlnosti s využitím řady metodik aktivního 
učení.     

 
Na konci materiálu je uveden slovníček klíčových pojmů. 
 

1  

 
Země globálního Jihu každoročně vydají 300 miliard dolarů na splátky dluhů. Dluhy způsobují chudobu 
postižených obyvatel a podkopávají ekonomická, sociální a kulturní práva. V tomto úvodu popíšeme, 
jak k dluhové krizi dochází, proč je dluh problémem spravedlnosti a co je třeba změnit, aby bylo 
dosaženo dluhové spravedlnosti. 
 

Země si půjčují peníze od jiných zemí (bilaterální půjčky), multilaterálních institucí (např. MMF, 
Světové banky, Africké rozvojové banky) a soukromých věřitelů (např. komerčních bank a fondů). Při 

 
1 Many thanks to Aideen Elliott for contributing to this section. 
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stanovování pravidel a definic týkajících se dluhové problematiky dominují věřitelé, zejména 
mezinárodní finanční instituce (MFI), Světová banka a MMF.  

1. Světová banka 

Cíl: ukončit extrémní chudobu a zvýšit sdílenou prosperitu. 
Aktivity: poskytuje půjčky na konkrétní projekty s podmínkami nebo politické poradenství 
zemím globálního Jihu. 

  
2. MMF (Mezinárodní měnový fond) 

Cíl: Vytvářet globální finanční stabilitu a udržitelný hospodářský růst. 
Činnosti: Poskytuje půjčky zemím, které mají finanční potíže. Půjčky MMF jsou spojeny s 
přísnými podmínkami. 

  

ě
Členy Světové banky je 189 zemí a členy MMF 190 zemí. Irsko je členem obou těchto institucí. V MMF 
i Světové bance je velikost hlasu každé země spojena s velikostí její ekonomiky a s tím, kolik peněz do 
této instituce platí. To znamená, že Světovou banku i MMF ovládají nejbohatší země světa. Země 
globálního Jihu, které si půjčují nejvíce, mají v rozhodování nejmenší slovo. Prezidentem Světové 
banky je vždy Američan a prezidentem MMF je vždy Evropan. Světová banka a MMF spolupracují. 
Vláda často musí souhlasit s politickými podmínkami MMF, aby mohla získat pomoc nebo půjčku od 
Světové banky, a naopak. 
 

Nelegitimní dluh zahrnuje půjčky, které 
- zneužívají zranitelnosti nebo zbídačení dlužníka, 
- jsou natolik neudržitelné, že jejich splácení narušuje lidská práva tím, že znemožňuje státu 

plnit závazky / naplňovat základní aspekty hospodářských, sociálních a kulturních práv, 
- byly poskytnuty na zjevně zbytečné nebo předražené projekty, 
- způsobily škodu lidem nebo životnímu prostředí. 

 
Hanebný dluh popisuje půjčky 

• poskytnuté despotické moci (tj. vládci nebo režimu, který má neomezenou moc nad ostatními 
lidmi a často ji využívá nespravedlivě a krutě) nebo autoritářskému režimu, 

• poskytnuté věřitelem, který věděl (nebo měl vědět), že peníze nebudou použity ve prospěch 
lidí, 

 

• používané proti zájmům obyvatelstva, například k financování vojenských režimů, které lidem 
upírají jejich základní práva.  

 

Peníze na splácení dluhů jsou odváděny z životně důležitých služeb. V některých zemích tvoří splátky 
dluhu tak velkou část rozpočtu, že nezbývá dostatek peněz na přiměřené financování základních 
služeb. V roce 2019 vydávalo 64 zemí na splátky dluhu více než na zdravotnictví, 45 zemí vydávalo na 
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splátky dluhu více než na sociální ochranu a 24 zemí vydávalo na splátky dluhu více než na veřejné 
vzdělávání. 
 
Když se země ocitnou v hospodářské krizi nebo na její hranici, obracejí se na MMF s žádostí o půjčku. 
Půjčky MMF jsou spojeny s politickými a ekonomickými podmínkami. MMF tvrdí, že splněním těchto 
podmínek vláda zajistí stabilnější ekonomiku. Historie však ukázala, že když vlády splnily politické 
podmínky MMF, země se nestala finančně stabilnější. Politické podmínky půjček MMF byly špatné pro 
rovnost. Podmínky zahrnovaly: snížení veřejného rozpočtu snížením sociálních dávek včetně důchodů, 
zmrazení nebo snížení minimální mzdy, zvýšení cen základních výrobků prostřednictvím DPH a 
omezení práv odborů. Tyto "programy strukturálního přizpůsobení" zvyšují chudobu a nerovnost a 
podkopávají demokracii, protože důležité politické změny přicházejí od věřitele, nikoli od 
demokraticky zvolené vlády. 
  

č
Mezi 40. a 60. lety 20. století se země globálního Jihu osamostatnily od koloniální nadvlády. Tyto nově 
nezávislé země měly slabé ekonomiky a potřebovaly si půjčit peníze. Bohaté země poskytovaly půjčky, 
často nezodpovědně. 
  
V sedmdesátých letech 20. století se západní banky díky růstu cen ropy obohatily o finanční vklady a 
rozhodly se tyto peníze investovat do poskytování půjček zemím globálního Jihu. Koncem 70. let se 
úroky z těchto půjček zvýšily (v letech 1979-1982 se více než zdvojnásobily). Současně se snížila cena 
zboží (komodit), s nímž země globálního Jihu obchodují. To ztížilo splácení půjček. 
 
V 80. letech 20. století znamenala celosvětová recese, že věřitelé z bohatých zemí chtěli dluhy získat 
zpět. Země globálního Jihu nebyly schopny tyto půjčky soukromým bankám splácet, a tak jim MMF a 
Světová banka poskytly další půjčky, což se rovnalo "půjčce od Petra, abychom zaplatili Pavlovi". Tyto 
půjčky byly spojeny s přísnými podmínkami, zejména s nižšími výdaji na veřejné služby, jako je 
zdravotnictví a školství. Jednalo se o výše zmíněné "programy strukturálního přizpůsobení". To mělo 
tak škodlivý dopad, že se 80. léta 20. století nazývají "ztraceným desetiletím rozvoje". 
  
V roce 2008, kdy došlo k celosvětovému finančnímu krachu, zasáhla dluhová krize i země globálního 
Severu. 
 

Hnutí za dluhovou spravedlnost sahá až do 70. let 20. století, kdy lidé po celém světě protestovali proti 
dopadům politiky MMF na své země, mimo jiné v Argentině, Egyptě, Kostarice a Jihoafrické republice. 
V průběhu 80. a 90. let 20. století se mezinárodní hnutí požadující zrušení dluhů stále rozrůstalo. 
Koncem 90. let petice Jubilee 2000 shromáždila více než 24 milionů podpisů. Jubileum dluhu je situace, 
kdy země nebo velká organizace zruší dluh a vymaže jej z veřejného rejstříku. Dnes hnutí pokračuje 
v prosazování iniciativ za dluhovou spravedlnost, kam patří:  
 

• Mechanismus řešení dluhů založený na OSN: nezávislý, mezinárodní, právně závazný 
mechanismus pro vyjednávání o odpisu nelegitimních a nesplatitelných dluhů. 

• Dluhové audity: vládní audity i nezávislé občanské audity, které by zkoumaly podmínky, účel, 
skutečné využití a dopady těchto půjček. 

• Zřízení mezinárodní pracovní skupiny pro řešení historických nelegitimních dluhů. 
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• Zrušení dluhů, které jsou nelegitimní nebo hanebné. 

• Ukončit politiku, která vytváří další půjčky. Zejména využívat pro řízení nákladů na změnu 
klimatu granty, nikoli půjčky.  
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Vstupujeme do období s nebývalým množstvím dluhů v ekonomikách po celém světě. Globální dluh 
dosáhl v roce 2019 výše 255 bilionů dolarů a dosáhl historického maxima 320 % HDP. To zahrnuje 
veškerý dluh podniků, finančních institucí, jako jsou banky, vlád a domácností. Od roku 2010 vzrostl 
celkový dluh v 80 % rozvíjejících se a rozvojových ekonomik. 
 
V roce 2019 byla přibližně čtvrtina veškerého dluhu na světě v držení vlád. Tento dluh se označuje jako 
státní dluh. Tento zdroj se zabývá zejména státním dluhem. Státní dluh – to, jak se hromadí, jak je 
spravován a jak se předchází krizím státního dluhu nebo jak se jim čelí – je příčinou mnoha globálních 
strukturálních nespravedlností a finančních krizí, které v posledních 50 letech způsobily a prohloubily 
ekonomickou nerovnost jak v rámci jednotlivých zemí, tak mezi nimi, a to jak na globálním Severu, tak 
na globálním Jihu.  
 
Státní dluh se dále dělí na vnitřní (domácí) státní dluh a vnější (zahraniční) státní dluh. Vnější státní 
dluh je dluh vlády v jiné měně, než je její vlastní, v měně, nad kterou nemá suverenitu. To je forma 
dluhu, na kterou se tento článek a tyto aktivity obecně zaměřují. Další informace o rozdílech mezi 
domácím a vnějším státním dluhem naleznete v článku o moderní měnové teorii na www.economic-
literacy.eu.  
 
Mezitím se nadále vedou debaty – akademické i politické – o tom, jak velký státní dluh by vlády měly 
mít, kdo je odpovědný za nesplacené dluhy a za způsobení dluhové krize a jaký je vhodný způsob 
reakce, když vlády nejsou schopny své dluhy splácet – tj. čelí dluhové krizi.     
 
Největší nárůst zadlužení v celosvětovém měřítku v posledním desetiletí zaznamenal dluh podniků, 
tedy dluhy soukromých společností, vyjma bank a dalších finančních institucí. Ačkoli teoreticky rizika 
spojená s tímto dluhem leží na soukromých společnostech a akcionářích – a nemají tedy dopad na 
širokou veřejnost – ve skutečnosti se často stává, že když společnosti čelí potížím se splácením svých 
dluhů, obracejí se na vlády (a tedy na daňové poplatníky) s žádostí o podporu. Ačkoli v zemích s nízkými 
příjmy zůstává soukromý vnější dluh negarantovaný veřejnými institucemi malou částí jejich 
celkového vnějšího dluhu, za deset let se podstatně zvýšil, a to z 3,99 miliardy USD v roce 2008 (5 % 
celkového vnějšího dluhu v zemích s nízkými příjmy neboli LIC) na 14,25 miliardy USD v roce 2018 (9,49 
% celkového vnějšího dluhu v LIC). V zemích se středními příjmy tvoří soukromý dluh třetinu veškerého 
zahraničního dluhu.  
 

ň
Odpor k vysoké úrovni státního dluhu je často spojován s neoklasickou a neoliberální ekonomickou 
školou. Podle této myšlenkové školy je základním úkolem vlády udržovat vyrovnaný rozpočet; zajistit, 
aby vládní výdaje nepřevyšovaly příjmy. Pokud je nutné si půjčit, měly by být tyto dluhy rychle 
splaceny, a to i případným snížením výdajů v jiných oblastech.  
 
Naproti tomu keynesiánští a marxističtí ekonomové považují zadlužení za užitečný proticyklický 
nástroj, kdy se půjčky a vysoké vládní výdaje používají k investicím do ekonomiky, která je v útlumu 
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nebo v recesi. Navíc považují za klíčovou otázku schopnost splácet dluh – a chápou, že schopnost 
splácet nezávisí pouze na velikosti dluhu, ale také na síle ekonomiky.   
 
V mnoha případech je však nadměrný státní dluh a jeho splácení problematické z hlediska sociální 
spravedlnosti.  
 
Prvním důvodem jsou případy, kdy dluhy, které země nyní dluží, nevznikly spravedlivě. Důvody mohou 
být různé, od věřitele, který půjčuje nezodpovědně (s vědomím, že země si půjčku nemůže dovolit), až 
po věřitele, kteří půjčují vůdcům, kteří jsou nedemokratičtí a je o nich známo, že půjčky používají k 
financování takových věcí, jako je válka, zbrojení nebo osobní obohacování, nebo půjčky, které mají 
původ v kolonialismu. Podrobnější informace o této problematice jsou uvedeny níže v části věnované 
dluhovým krizím.   
 
Dluhy se stávají problematickými také tehdy, když jejich splácení brání vládám investovat do veřejných 
služeb a hospodářského rozvoje. Nejméně 20 vlád zemí globálního Jihu vynaložilo alespoň v jednom z 
posledních pěti let více než 20 % svých příjmů na obsluhu vnějších dluhů. V některých případech, 
například v Angole, Džibuti, na Jamajce, v Libanonu, na Srí Lance nebo na Ukrajině, bylo v některém 
období let 2014 až 2018 více než 40 % vládních příjmů určeno na obsluhu vnějšího veřejného dluhu.  
 
V roce 2018 vydalo 46 zemí na obsluhu státního dluhu více než na státní rozpočty na zdravotní péči. 
Země s nízkými příjmy (LIC) vynakládají v průměru 28,5 % svých veřejných příjmů na obsluhu dluhu a 
v průměru pouze 2,5 % na zdravotnické služby. Podle MMF dosáhnou vládní výdaje na veřejné služby 
v subsaharské Africe v roce 2024 historického minima, a to pouhé jedné pětiny HDP – přestože se 
předpokládá, že celkové zadlužení poroste.  
 
A konečně, některé druhy půjček, zejména dluhopisy, zvyšují expozici zemí vůči výkyvům na 
mezinárodních měnových trzích, což znamená, že země jsou zranitelné v době mezinárodní recese 
nebo hospodářského poklesu.  
 
Různé typy dluhu způsobují větší a menší problémy. Země s vysokým dluhem denominovaným ve 
vlastní měně mají k dispozici více možností, jak jej řídit. Tyto možnosti jsou rozebrány v článku o 
moderní měnové teorii.  
 

ů
Hlavní ekonomický proud vysvětluje dluhovou krizi tak, že je způsobena tím, že vlády utrácejí více 
peněz, než si mohou "dovolit" - tj. že jejich celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje. Toto vysvětlení 
dluhové krize spadá do neoklasické školy, která považuje vyrovnané rozpočty za ztělesnění dobrého 
hospodaření.  
 
Bojovníci za globální dluhovou spravedlnost zastávají jiný názor na to, jak k dluhové krizi dochází. 
Domnívají se, že krize státního dluhu nelze jednoduše svádět na nadměrné vládní výdaje; ostatně 
mnoho zemí s vysokým státním dluhem – a vysokými vládními výdaji – se do dluhové krize nikdy 
nedostane, například Spojené státy.  
 
Zastánci dluhové spravedlnosti se naopak domnívají, že ke krizím státního dluhu dochází ze složitých 
a různorodých důvodů. Například:  
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• Velká část dluhů – zejména v zemích globálního Jihu – má svůj původ v kolonialismu a ve 

vynuceném nerovnoměrném rozvoji zemí globálního Jihu.  
• Mnoho dluhů vzniklo v důsledku půjček oficiálních věřitelů – MMF, Světové banky, bohatých 

vlád – zkorumpovaným vůdcům, o nichž se vědělo, že půjčky využívají k osobnímu obohacení 

nebo k financování válek. Tyto vlády byly často udržovány u moci bohatými spojenci, jako jsou 
Spojené státy.   

• Velká část dluhů vznikla v důsledku nezodpovědného poskytování půjček – mnohostrannými, 

dvoustrannými a soukromými věřiteli – zemím, které si zjevně nemohly dovolit podmínky 
splácení půjček. K tomu dochází proto, že věřitelé mají finanční motivaci půjčovat, protože z 
těchto půjček získávají úroky. Bez hrozby odepsání dluhu v případě, že země nejsou schopny 
splácet, existuje morální hazard, že věřitelé budou půjčovat nezodpovědně.    

• Dluhová zátěž často vzrostla v důsledku selhání hospodářských reforem, které byly zemím 

globálního Jihu uloženy jako podmínka poskytnutí úvěru.   
• Někdy je státní dluh důsledkem toho, že stát znárodní soukromé dluhy podniků, jak se stalo, 

když vlády v zemích, jako je Irsko, převzaly dluhy bankéřů. Nárůst veřejného dluhu v 
celosvětovém měřítku od roku 2010 lze například vysledovat v souvislosti s vládní záchranou 

soukromých podniků během poslední finanční recese.   
• Pokud v zemi vznikne neudržitelné dluhové břemeno z některého z výše uvedených důvodů, 

často je jedinou možností, jak se země vyhne bankrotu, vzít si ještě více půjček. To vede k 

začarovanému kruhu rostoucího dluhu.  

 
Moderní měnová teorie (MMT) poskytuje další vysvětlení a teorie o příčinách krizí státního dluhu, 
které jsou rozebrány v článku FreshUP na toto téma. 
 

2   

"Myslíme si, že na dluh je třeba pohlížet z hlediska jeho vzniku. Původ dluhu vychází z počátků 
kolonialismu. Ti, kdo nám půjčují peníze, jsou ti samí, kteří nás předtím kolonizovali. Jsou to ti, kteří 
dříve spravovali naše státy a ekonomiky." 
- Thomas Sankara, bývalý prezident Burkiny Faso (1987) 
 

V 80. letech 20. století došlo k první rozsáhlé celosvětové krizi státního dluhu. Pochopení kořenů této 
krize vyžaduje prozkoumat, jak se vyvíjely ekonomiky, které se do této krize dostaly.  
 
Po 2. světové válce došlo k otřesům, které svět zažil od roku 1914, a proto zvítězily návrhy na stabilnější 
mezinárodní hospodářský řád. V roce 1944 byly založeny brettonwoodské instituce, jejichž cílem bylo 
udržovat stabilitu měny a v případě potřeby působit jako věřitel poslední instance, a Světová banka, 
která měla poskytovat rozvojové půjčky zemím s nižšími příjmy. Byla také uzavřena dohoda o navázání 
hodnoty amerického dolaru na cenu zlata. Spolu s řadou dalších politických a ekonomických opatření 
tato opatření úspěšně zajistila, že v letech 1945 až 1970 došlo k nebývalému zvýšení kvality života, 
práv zaměstnanců a sociálních služeb.   
 

 
2 For further detail, a number of country-specific case studies, together with a timeline of the history of debt crises in the Global North and 

the Global South, are provided as part of the activities in Section 3. 
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ě
Toto poválečné uspořádání se začalo rozpadat, když na počátku 70. let 20. století Spojené státy 
oddělily svou měnu od zlata, což umožnilo větší fluktuaci měny, a USA, které brzy následovaly další 
bohaté země, začaly odstraňovat omezení, která omezovala volný pohyb peněz po světě. Tato 
liberalizace kapitálových toků se časově shodovala s ropnou krizí v 70. letech, kdy země těžící ropu 
koordinovaně omezovaly její těžbu, což následně zvyšovalo jejich zisky. Tyto zisky byly recyklovány do 
západních bank a spolu s rychlou finanční deregulací ve stejném období byly využity k úvěrovému 
boomu, který urychlil první velkou světovou krizi státního dluhu.  
 
Téměř ve všech případech byly tyto ekonomiky v době kolonialismu vyvinuty tak, aby byly do značné 
míry závislé na vývozu surovin – za podmínek velmi výhodných pro kolonizující mocnost.  Závislost na 
vývozu surovin měla nejen nízkou "přidanou hodnotu" z ekonomického hlediska, ale také znamenala, 
že kdykoli ceny surovin na mezinárodních trzích klesly, byly ekonomiky mnoha postkoloniálních zemí 
hluboce ohroženy. V některých zemích jsou koloniální kořeny dluhu ještě výraznější. Například po 
povstání otroků a získání nezávislosti Haiti na Francii v roce 1804 bylo Haiti nuceno zaplatit miliony 
zlatých franků jako reparace za otroky a půdu, o kterou Francie "přišla" kvůli získání nezávislosti, čímž 
začaly dvě století dluhů.     
 
Mnoho postkoloniálních zemí zaznamenalo od počátku 80. let 20. století výrazný pokles cen komodit, 
který trval téměř dvě desetiletí a dramaticky poznamenal mnoho postkoloniálních ekonomik. Jejich 
dluhy bylo stále obtížnější splácet. Z 57 zemí, které měly v 80. letech 20. století potíže se splácením 
svých dluhů, byly všechny bývalými koloniemi.  
 
Vytrvalá kampaň bojovníků za dluhovou spravedlnost vedla od poloviny 90. let do současnosti k 
odpuštění dluhů některým nejchudším zemím. Tato iniciativa byla známá jako iniciativa pro silně 
zadlužené chudé země (HIPC). Výše odpuštěných dluhů však byla malá. A co je ještě důležitější, mnohé 
z podmínek spojených s odpuštěním dluhu vnucovaly ekonomikám stejný ekonomický model, který 
sám přispěl k dluhové krizi.  
 

V roce 2003 napsala ekonomka zabývající se dluhovou krizí Ann Pettiforová článek s názvem "The 
Coming First World Debt Crisis"3, který předcházel stejnojmenné knize z roku 2006. Pettiforová, která 
byla v 90. letech 20. století přední ekonomkou pracující pro kampaň za odpuštění dluhů třetího světa, 
tvrdila, že nejbohatší země světa, zejména Spojené státy, vykazují všechny hlavní příznaky nadcházející 
dluhové krize.  
 
V roce 2008 se ukázalo, že měla pravdu. V roce 2008, kdy se začal rozpadat americký trh s rizikovými 
hypotékami, zkrachovala banka Lehman Brothers. Brzy začaly banky v nejbohatších zemích světa žádat 
o záruky od vlád, aby se vyhnuly krachu. V zemích, jako je Irsko, se vláda zaručila za všechny dluhy 
velkých bank, včetně obchodních dluhů, což znamenalo, že případné ztráty byly přeneseny ze 
soukromých akcionářů na občany státu.  
 
Znárodnění bankovních dluhů vedlo k prudkému nárůstu státního dluhu v mnoha bohatých zemích. V 
průběhu několika následujících let se ukázalo, kolik špatných dluhů bylo znárodněno, a země jako Irsko 
čelily perspektivě, že nebudou schopny splácet dluhy bank, za které se zaručily. Místo toho, aby irská 
vláda tyto dluhy nesplácela, požádala MMF, Evropskou komisi a další věřitele o půjčky v celkové výši 

 
3 https://www.opendemocracy.net/en/article_1463jsp/ 

https://www.opendemocracy.net/en/article_1463jsp/
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67,5 miliardy eur. Tyto půjčky byly spojeny s přísnými podmínkami, které zemi ukládaly tvrdá úsporná 
opatření – škrty ve veřejných výdajích a zvyšování daní – což, jak sám MMF přiznal, zpomalilo oživení 
ekonomiky.   
 
 

Od roku 2010 dosáhl státní dluh i dluh soukromých podniků v celosvětovém měřítku nových 
historických maxim. Velkou část tohoto nárůstu lze přičíst velké finanční krizi po roce 2008. Po roce 
2008 se vlády řady bohatých zemí rozhodly znárodnit dluhy soukromých podniků a bank. Kromě toho 
politika "kvantitativního uvolňování" (QE) Evropské centrální banky, amerického Federálního 
rezervního systému a dalších centrálních bank uvolnila do globální ekonomiky 11 bilionů USD – fakticky 
tak zvýšila vládní dluh, aby odkoupila dluhy podniků – a poskytla těmto podnikům hotovost. Kontrola 
nad tím, jak byla tato uvolněná hotovost použita, byla malá a velká část z ní byla půjčena zemím 
globálního Jihu, které jsou nyní vystaveny korporátním věřitelům. To se podobá způsobu poskytování 
úvěrů v 70. a 80. letech 20. století. 
 
Kombinace těchto faktorů znamenala, že roční objem půjček zemím globálního Jihu se více než 
zdvojnásobil ze 185 miliard USD v roce 2007 na 452 miliard USD v roce 2018. Změnil se také profil 
věřitelů, přičemž více než 55 % všech úroků placených zeměmi subsaharské Afriky ze státního dluhu 
připadá na soukromé věřitele (jejichž úrokové sazby jsou mnohem vyšší). Nárůst soukromých půjček 
vystavuje země výkyvům na mezinárodních měnových a dluhopisových trzích, což znamená, že s tím, 
jak se na globálním Jihu roztáčí dluhová spirála, roste i jejich expozice vůči případné nadcházející 
globální finanční krizi.    
 
A v zemích globálního Jihu se tento nový dluh namísto toho, aby byl využit k investicím do 
hospodářského rozvoje nebo k dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs), podle důkazů mnohokrát 
jednoduše použil ke splacení stávajících, narůstajících dluhů.  
 
Za posledních deset let se zadlužení v zemích s nižšími příjmy zvýšilo z průměrných více než 40 % HDP 
v roce 2009 na 49 % v roce 2019 - to znamená, že úroveň zadlužení v chudých zemích výrazně převyšuje 
růst "reálné" ekonomiky. Reálná ekonomika se týká výroby, nákupu a toku zboží a služeb v rámci 
ekonomiky (naproti tomu finanční ekonomika je tam, kde finanční služby představují rostoucí podíl 
národního důchodu ve srovnání s ostatními odvětvími). Mezitím se za posledních pět let zvýšil počet 
zemí s vysokým rizikem dluhové krize nebo zemí, které se již ocitly v dluhových potížích, z 37 na 51.  
 
Mezi lety 2010 a 2018 vzrostl podíl splátek zahraničního dluhu na vládních příjmech v zemích s nízkými 
a středními příjmy o 83 %, z průměrných 6,71 % v roce 2010 na průměrných 12,56 % v roce 2018. 
Konkrétně v subsaharské Africe se podíl vládních příjmů určených na splátky vnější dluhové služby více 
než zdvojnásobil, a to ze 4,56 % v roce 2010 na 10,8 % v roce 2018.  
 
Tuto rostoucí dluhovou krizi dále prohloubil výskyt pandemie Covid-19. Eurodad odhaduje, že dluhové 
moratorium na roky 2020-2021 pro 69 zemí s nízkými příjmy, které jsou nějakým způsobem ohroženy 
dluhovou krizí, by mohlo uvolnit až 50,4 miliardy dolarů dodatečných finančních prostředků na řešení 
epidemie Covid-194.  Mezitím, co se zvyšují finanční potřeby na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení 
se jí, celé dvě třetiny finančních prostředků, které mají země s nízkými příjmy k dispozici na řešení 

 
4 This figure includes $8.6 billion (for a moratorium on all World Bank and IMF debts), to $38.2 billion (for a moratorium on all bilateral 

external creditors, i.e. bilateral country-to-country loans), to $12.1 billion (for a moratorium on all private external creditors, i.e. non-
government lenders). 
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změny klimatu, jsou ve formě půjček – což dále zvyšuje dluhovou bublinu. Klesající ceny komodit krizi 
ještě zhoršují.  
 

 

Ř
Pokud jde o osobní dluhy nebo dluhy podniků, v mnoha zemích existují pravidla (i když v některých 
případech velmi chybná) pro to, co se stane, když osoba nebo podnik nemůže splácet hypotéku nebo 
není schopen obsluhovat své dluhy. Tato pravidla sahají od postupů restrukturalizace dluhu, přes 
osobní bankrot až po přezkumné řízení, nucenou správu nebo konkurz. V mnoha případech je také 
zákonem stanoveno, kteří věřitelé jsou placeni přednostně a jaké povinnosti mohou mít věřitelé při 
přijímání odpisů pohledávek.  
 
Tyto systémy mají mnoho nedostatků. Obecně však existuje přinejmenším dohodnutý systém, který 
jsou všichni věřitelé (a dlužníci) povinni dodržovat. Pokud však jde o státní dluh, žádná taková pravidla 
neexistují.  
 
Místo toho se krize státního dluhu a dluhové potíže řeší spíše ad hoc než systematicky, podle norem a 
zvyklostí, které se vyvinuly v reakci na minulé krize státního dluhu. Přístup ad hoc by nás však neměl 
zavádět k domněnce, že dluhové krize a restrukturalizace dluhu jsou vzácným jevem. Od roku 1950 
proběhlo více než 600 restrukturalizací státního dluhu, které se týkaly 95 dlužnických zemí, takže k 
restrukturalizacím dochází, i když určitým způsobem. 
 

ř ř
Lze říci, že tato ad hoc reakce na krize státního dluhu se řídí neoliberálním nebo neoklasickým 
modelem chápání státního dluhu, který, jak jsme viděli výše, věří, že dluhové krize jsou považovány za 
důsledek nadměrných vládních výdajů. Řešení, na která klade důraz, proto také vycházejí z této 
neoliberální myšlenkové školy a obecně se vyznačují některými nebo všemi následujícími 
charakteristikami:  
 

• Nové nouzové půjčky na pokrytí krátkodobých splátek dluhů věřitelům, místo aby se jednalo 
o odpisu dluhů. 

• Restrukturalizace dluhu, ale pouze ve formě, která zajistí, že věřitelé nakonec dostanou 
zaplaceno. 

• Zavedení úsporných opatření ke snížení veřejných výdajů na zaměstnance veřejného sektoru, 
zdravotnictví, školství, sociální podporu atd.  

• Ekonomické reformy (často ve formě podmínek připojených k nouzovým půjčkám), které 
kladou důraz na privatizaci státních podniků, majetku nebo veřejných služeb, odstranění 
ochrany domácího průmyslu nebo zemědělství a zavedení liberalizovaného obchodu, často 
nazývané "strukturální úpravy". 

 
Neoliberální škola se navíc domnívá, že ačkoli je v případě dluhové krize země zapotřebí větší 
koordinace mezi věřiteli, odpovědnost za ni by měl nést MMF. MMF je však sám věřitelem, a proto 
není v pozici neutrálního arbitra. I MMF však uznává, že vzhledem k tomu, že státní dluh je stále 
složitější, zapojuje se do něj stále více věřitelů a existuje mnoho různých typů půjček, vznikají "nové 
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výzvy pro případné řešení dluhu, včetně obtíží při zajišťování koordinace věřitelů, která je nutná k 
vytvoření komplexních dohod přijatelných pro všechny hlavní věřitele".  
 
Podle tohoto přístupu je za své dluhy odpovědný pouze dlužník. Implicitně se předpokládá, že všechny 
úvěry jsou poskytovány odpovědně a s náležitou péčí, pokud jde o schopnost dlužníka dluh splatit. 
Posouzení udržitelnosti dluhu (DSA) - způsob, jakým věřitelé, jako je MMF, zohledňují, zda si země 
dlužníka může dovolit přijmout další dluh – nevěnuje dostatečnou, nebo dokonce v mnoha případech 
žádnou pozornost důsledkům, které by zvýšené splácení dluhu mohlo mít na zdravotní péči nebo 
vzdělávání. Udržitelnost se posuzuje pouze jako "udržitelnost schopnosti splácet", nikoli jako 
udržitelnost z hlediska dosažení cílů udržitelného rozvoje. 
  
Absence koordinovaného mechanismu dluhového moratoria byla velmi citelná také během pandemie 
Covid-19. Ačkoli se vlády a mezinárodní finanční instituce v zásadě shodují na potřebě odepsání dluhů, 
neexistuje žádné jasné fórum, kde by se o tom dalo jednat.  
 
Bez koordinačního fóra by například v případě, že jedna země udělí dluhové moratorium, ale ostatní 
ne, mohly být peníze, které se uvolní pro zadluženou zemi, prostě použity na splácení dluhů jiným 
věřitelům – půjčka od Petra na zaplacení Pavla. Účinný může být pouze koordinovaný a vymahatelný 
mechanismus řešení krize státního dluhu, který vyžaduje účast všech věřitelů.  
 
Navíc bez mezinárodního právního mechanismu pro sjednávání dluhového moratoria mohou zejména 
soukromí věřitelé kdykoli zažalovat dlužnické země za porušení podmínek svých půjček.  
 
Absence jasného mechanismu pro řešení krizí státního dluhu neznamená, že by věřitelé vyvázli bez 
trestu. Kvůli neexistenci restrukturalizačního mechanismu totiž často docházelo k pozastavení splátek 
dluhu jednostranně, nikoliv na základě vyjednávání nebo podle dohodnutých pravidel. Od roku 1980 
byla téměř třetina pozastavení splátek státního dluhu přijata na základě jednání s věřiteli. Ve zbytku 
případů, zejména během dluhové krize v 80. letech, bylo moratorium splácení dluhu zavedeno bez 
souhlasu věřitelů.   
 

ě ě ů

Zastánci dluhové spravedlnosti zastávají komplexnější přístup k dluhovým krizím a domnívají se, že je 
třeba přijmout opatření k předcházení dluhovým krizím ve třech oblastech;  
 

1. Předcházení dluhovým krizím prostřednictvím lepších pravidel pro poskytování úvěrů a 
posuzování, zda jsou dluhy skutečně udržitelné. To by znamenalo, že všichni věřitelé budou 
povinni pečlivě posoudit, zda půjčky, které poskytují, mohou být splaceny, aniž by byla 
ohrožena lidská práva. V současné době se při "posuzování udržitelnosti dluhu" zkoumá pouze 
to, zda lze dluh splatit – a pokud ne, navrhuje se snížení výdajů v oblastech, jako je sociální 
péče nebo veřejný sektor. Znamenalo by to také, že MMF by neposkytoval půjčky pouze za 
účelem splacení dluhů jiným, lehkomyslným věřitelům – protože tato praxe pouze podporuje 
další lehkomyslné půjčky.  
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2. Spravedlivě řešit dluhové krize zřízením nového mezinárodního orgánu pro řešení dluhů. 
Tento orgán, známý jako mnohostranný mechanismus pro řešení dluhů, by byl součástí OSN 
a byl by nezávislý na věřitelích i věřitelích. Tento orgán by měl právní pravomoc na žádost 
dlužnické země, která čelí dluhové krizi, vyšetřit dluhovou krizi a navrhnout její řešení. Jakmile 
by bylo o činnost mechanismu požádáno, věřitelé by neměli právo žalovat dlužnické země o 
splacení dluhu. Úkolem mechanismu by bylo posoudit oprávněnost všech nároků věřitelů na 
splacení, včetně toho, které z nich jsou oprávněné a které případně nespravedlivé. Vedl by 
nestranná jednání s věřiteli a dlužníky a dospěl by k nestrannému a vymahatelnému návrhu 
na restrukturalizaci dluhů dané země. Mechanismus pro řešení dluhů na půdě OSN má 
značnou podporu; v roce 2014 většina zemí na Valném shromáždění OSN podpořila návrh 
podporující jeho vytvoření. Bez podpory bohatých zemí však práce na jeho zřízení nepokročily. 
 

3. Pomoci zemím vyhnout se většímu zadlužení tím, že jim umožní udržitelný růst ekonomik bez 
vynucování neoliberálních politik. To zahrnuje mezinárodní opatření, která pomáhají vládám 

získávat peníze ve vlastních zemích (mobilizace domácích zdrojů), například výběrem daní od 
velkých korporací. V současné době platí mezinárodní korporace v chudých zemích mnohem 
méně daní, než by měly, a to kvůli mnoha mezerám, které se používají k minimalizaci daňových 
plateb, a nelegálním finančním tokům. Patří sem také odstranění škodlivých podmínek 
úsporných opatření, které jsou často spojeny s půjčkami nebo které podporují velcí dárci. 

 
 

Ř
ř

I v případech, kdy je nabídnuto odpuštění dluhů – ve formě restrukturalizace, zrušení nebo moratoria 
-, je často spojeno s přísnými podmínkami. Podmínky spojené s půjčkami vycházejí z neoliberálního 
modelu, podle něhož je nadměrné zadlužení způsobeno nadměrnými vládními výdaji a neschopností 
udržet "vyrovnaný rozpočet". Existuje však mnoho případů, kdy země snížily veřejné výdaje – často v 
důsledku podmínek půjčky -, ale dluh se nadále zvyšuje. V letech 2014-2016 se v 39 zemích s nízkými 
a středními příjmy snížily veřejné výdaje na zdravotní péči, zatímco výdaje na splácení dluhu se zvýšily.   
 
Vzhledem k tomu, že ženy jsou více závislé na programech sociální ochrany, mají podmínky, které tyto 
programy omezují, nepřiměřeně velký dopad na ženy. Ženy jsou také častěji zaměstnány ve veřejném 
sektoru, a proto na ně mají škrty ve mzdách nebo pracovních místech v tomto sektoru neúměrný 
dopad. Více informací k tomuto tématu naleznete v článku FreshUp "Ekonomické posílení postavení 
žen". 
 
Ačkoli se oficiálně uznává, že tyto podmínky v minulosti nefungovaly, ve skutečnosti jsou podmínky i 
nadále spojeny i s těmi nejmenšími formami oddlužení. Ještě v březnu 2020 prohlásil David Malpass, 
prezident Světové banky, v souvislosti s možným moratoriem na dluhy rozvojových zemí postižených 
Covidem-19, že "země budou muset provést strukturální reformy, které pomohou zkrátit dobu do 
obnovy a vytvoří důvěru, že obnova může být silná".    
 
Mnozí bojovníci občanské společnosti za dluhovou spravedlnost mají námitky proti požadavkům na 
podmíněnost a někteří argumentují, že pro země, které čelí humanitárním krizím kvůli Covid-19, by 
bylo lepší vyhlásit jednostranné dluhové moratorium, než přijmout od věřitelů dluhové moratorium s 
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"vázanými podmínkami", které by dále oslabilo jejich veřejné služby, a tedy i jejich schopnost bojovat 
s virem.    
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5    

Následující aktivity využívají metodiku aktivního učení k seznámení dospělých studentů s pojmy dluh 
a dluhová spravedlnost. Aktivity lze použít v libovolném pořadí nebo jako samostatné aktivity. 
Například diamant dluhu (aktivita 3) funguje dobře jako krátká samostatná aktivita následující po 
prezentaci o historii dluhu, aby se do třídy vnesl participativní prvek. Pokud má však školitel nebo 
facilitátor k dispozici více sezení (celkem 4-6 hodin), je nejlepší používat aktivity postupně v pořadí, v 
jakém jsou prezentovány:  

1. Vzájemné učení: dluhová spravedlnost ve čtyřech zemích (metoda skládačky) 
2. Sestavení časové osy dluhových krizí v zemích globálního Severu a globálního Jihu. 
3. Dluhový diamant    

Obecně je vhodné jako prolomení ledů začít rozhovorem o pojmu dluh na osobní úrovni nebo na 
úrovni domácnosti a požádat studenty, aby ve dvojicích a poté ve větší skupině diskutovali o tom, jak 
se cítí, když dluží peníze, a kdo má podle nich moc, když jim někdo půjčí peníze.  

 

  

 
5 Velmi děkujeme organizaci Jubilee Debt Campaign, jejíž neocenitelné webové stránky poskytly většinu 
materiálů pro časovou osu a případové studie použité v následujících aktivitách. www.jubileedebt.org.uk 
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č č ř

Shrnutí: V této aktivitě jsou studenti rozděleni do malých skupin a skupinám je přidělena jedna ze čtyř 
případových studií o zadluženosti, které si společně přečtou a prodiskutují. Poté mají možnost 
diskutovat a zamyslet se nad některými hlavními pojmy uvedenými v případové studii. Nakonec jsou 
studenti znovu rozděleni do nových skupin, přičemž v každé skupině je jeden člověk, který studoval 
každou zemi. Studenti pak "učí" své vrstevníky, co se o přidělené zemi dozvěděli.  

Cíle: Tato aktivita využívá vzájemného učení, aby studenti mohli za prvé vstřebat, za druhé diskutovat 
a za třetí učit případovou studii o zkušenostech jedné země se státním dluhem. Umožňuje také 
každému studentovi získat představu o zkušenostech tří dalších zemí se státním dluhem a seznámit se 
s některými základními "žargonem" a pojmy spojenými s dluhem a dluhovou spravedlností.  

Materiály: Vytištěné kopie čtyř případových studií. Karty s "klíčovými pojmy" o dluhu (viz níže). Blu-
tac. Malé samolepky (stačí tři na každého žáka).  

Čas: 1 hodina 

Velikost skupiny: 4–30 osob   

 

Pokyny pro školitele:   

Před začátkem hodiny umístěte na nástěnku nebo barevnou kartičku v místnosti následující "Klíčové 
pojmy":  

- Restrukturalizace dluhu  

- Zrušení dluhu  
- Podmíněnost  
- Nelegitimní dluh   

- Kolonialismus  

- Audit dluhu  

- Nezodpovědné půjčování  
- Supí fondy 

 

(A) 15 minut  

Rozdělte skupinu na čtyři menší skupiny a každé skupině přiřaďte jednu zemi. Každému členu skupiny 
rozdejte kopie případové studie příslušné země (přiloženo níže). Vysvětlete třídě, že chcete, aby si 
případovou studii přečetli v tichosti. 
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(B) 10 minut  

Rozdejte všem tři malé samolepky (hodí se cokoli). Poté, co si přečtou své případové studie, požádejte 
všechny ve třídě, aby si nalepili samolepku ke třem "klíčovým pojmům", které považovali ve své 
případové studii za nejdůležitější. Požádejte dobrovolníka ze třídy, aby promluvil o tom, proč si vybral 
každý "klíčový termín" (na každý termín stačí jedna osoba). Ujistěte se, že všichni jednotlivým 
termínům rozumí.   

 

(C) 15 minut 

Poté požádejte všechny, aby se vrátili do svých malých skupin a diskutovali o následujících otázkách v 
souvislosti se svou případovou studií:  

- Jaká byla příčina dluhové krize v případové studii?  
- Jaké byly důsledky dluhové krize v případové studii?  
- Kdo musel za dluh zaplatit?  

- Co bylo podle vás v této případové studii spravedlivé nebo nespravedlivé?  
- Jakou roli hrály tyto organizace (pokud nějakou hrály)  
- Co by mohlo v této případové studii zlepšit situaci?   

 
(D) 20 minut 

Nakonec přesuňte skupiny tak, aby v každé nové skupině nyní seděla jedna osoba z každé z původních 
"skupin zemí". V nových skupinách dejte žákům pokyn, aby se střídali v představování případové studie 
své země skupině, a to tak, že uvedou přehled toho, co se stalo, a hlavní body, o kterých se v jejich 
skupině diskutovalo.  
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ř
Ekvádor se připojil k republice Gran Colombia a v roce 1830 se stal samostatnou republikou. Stejně 
jako mnoho jiných latinskoamerických zemí prošel politickými turbulencemi, kdy se v něm střídaly 
junty a diktatury. V zemi vládla vojenská diktatura Guillerma Lary (1972-1976) a poté Alfreda Povedy 
(1976-1979). Během ropného boomu si administrativa ve velkém půjčovala od západních bank, které 
v té době poskytovaly velké množství peněz za nízké úroky. Když se úrokové sazby v USA zvýšily z 6 % 
v roce 1979 na 21 % v roce 1981, splátky ekvádorského dluhu vzrostly. 

V průběhu let Ekvádor splácel dluhy, které značně převyšovaly původně vypůjčené peníze. Pouze 14 
% všech půjčených peněz v letech 1989 až 2006 bylo použito na projekty sociálního rozvoje. Zbývajících 
86 % bylo použito na splácení dříve nahromaděného dluhu. V letech 1982 až 2006 země zaplatila 
zahraničním věřitelům 119 miliard dolarů a zároveň obdržela 106 miliard dolarů nových půjček. Přesto 
se celkový dluh zvýšil z 8 miliard na 17 miliard dolarů. V roce 2007 ekvádorská vláda vydala na splátky 
dluhu více než na zdravotní péči, sociální služby, životní prostředí, bydlení a rozvoj měst dohromady, 
tedy na všechny oblasti, kde byly peníze velmi potřebné. 

V roce 1980 vydávala ekvádorská vláda 30 % svých příjmů na školství, dále 10 % na zdravotnictví a 15 
% na obsluhu dluhů. Do roku 2005 se tato situace obrátila a na obsluhu dluhu vydávala 47 procent 
svých vládních příjmů a na školství a zdravotnictví pouze 12, respektive sedm procent. Mezitím se 
zvýšila chudoba – zejména ve venkovských oblastech – z 55 procent obyvatelstva v roce 1995 na 60 
procent v roce 2003. 

Roky špatného hospodaření bývalých režimů a nezodpovědné půjčky mezinárodních věřitelů 
způsobily, že Ekvádor měl v roce 2007 zahraniční dluh ve výši 17 miliard dolarů, což představovalo 40 
% HDP země. 

V roce 2008 se Ekvádor stal první zemí, která oficiálně přezkoumala zdroje a oprávněnost svého 
zahraničního dluhu. Sociální hnutí na audit silně naléhala a prosadila jej jako součást platformy 
prezidentského kandidáta Rafaela Correi. Nezávislá auditní komise byla zahájena prezidentským 
dekretem prezidenta Correy a bývalého ministra hospodářství a financí Ricarda Patiña v červenci 2007. 
Jejím hlavním cílem bylo prověřit všechny úvěrové obchody z let 1976 až 2007, včetně půjček od 
západních vlád a soukromých věřitelů. Komise byla složena z široké škály vládních úředníků, domácích 
i mezinárodních akademických odborníků na ekonomické, právní, sociální a environmentální otázky. 
Byli identifikováni věřitelé a posouzeny podmínky půjček. Posuzována byla rovněž restrukturalizace 
dluhu a podmínky s ní spojené. Audit dospěl k závěru, že celkově půjčky, restrukturalizace dluhu a z 
nich vyplývající podmínky způsobily společnosti "nevyčíslitelné škody". Bylo zjištěno mnoho příkladů 
predátorských půjček, včetně půjček, které porušovaly mezinárodní právo a vnitrostátní zákony, a to 
jak v zemi, která si půjčila, tak v zemi, která půjčku poskytla. 

Závěr zněl, že největší část dluhu byla důsledkem korupce, nedostatku transparentnosti a 
"pochybných" obchodů, které nepřinášely prospěch ekvádorskému lidu. Na řadu smluv bylo 
poukázáno jako na nelegitimní; jednalo se o Bradyho dluhopisy. Za nevhodné bylo považováno 
zapojení MMF a Světové banky, především SAP, programy snižování chudoby a návrhy strategií, které 
v předchozích desetiletích liberalizovaly a deregulovaly ekonomiku. Zpráva rovněž vyjádřila obavy 
ohledně procenta veřejných prostředků určených na splácení dluhu, zejména ve vztahu k veřejným 
výdajům na zdravotnictví a školství. Výsledky ukázaly, že na užitečné rozvojové projekty bylo z 
půjčených peněz použito jen malé procento. 
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Na základě zjištění komise pro audit dluhu byla podpořena a doložena tvrzení, že značná část dluhu je 
nezákonná, a proto by měla být z iniciativy země jednostranně revidována. Na základě prezidentského 
dekretu byly pozastaveny platby za globální dluhopisy se splatností v letech 2012 a 2030. S využitím 
předpokladu revizní komise byl tento dluh označen za nelegitimní, a tudíž nezpůsobilý ke splacení. 
Koncem roku 2008 Ekvádor oznámil Mezinárodnímu měnovému fondu, že zaplatí 33 milionů USD, 
které mu dluží, a nebude od něj požadovat další financování.  

V roce 2017 se však v Ekvádoru dostala k moci nová vláda, která požádala MMF o půjčku ve výši více 
než 4 miliard USD. Půjčka byla poskytnuta pod podmínkou, že budou zavedena významná úsporná 
opatření. To vedlo od roku 2018 k občasným vážným veřejným protestům proti půjčce a podmínkám 
MMF. 

 

Zdroj: Jubilee Debt Campaign  

  



 
 

 

23 
 

ř
Povstání otroků v roce 1804 vyneslo Haiťanům nezávislost na Francii, ale Francie donutila novou zemi 
zaplatit v následujících desetiletích miliony zlatých franků jako odškodnění za ztrátu majetku a otroků.  
V obavách z invaze Haiti souhlasilo, že během následujících 122 let splatí částku 90 milionů zlatých 
franků. 

V roce 2004, krátce poté, co zvolený prezident Aristide požadoval reparace ve výši 21 miliard dolarů 
za peníze vylákané po získání nezávislosti, byl svržen vojenským převratem podporovaným Spojenými 
státy. Poté, co bylo Haiti vyřazeno z procesu oddlužení, mu byl v roce 2006 vstup povolen. V roce 2009, 
po dodržení politiky předepsané MMF a Světovou bankou, země získala nárok na odpuštění části 
dluhu. Další dluhy byly zrušeny po zemětřesení v roce 2010 na základě kampaně haitských nevládních 
organizací. Země však zůstává chudá a zranitelná vůči katastrofám a změně klimatu. Úvěry se nadále 
poskytují a MMF řadí Haiti mezi země s vysokým rizikem další dluhové krize. 

Kumulace dluhů 

V letech 1964-1986 vládla na Haiti zkorumpovaná a utlačovatelská rodina Duvalierů. Západní svět 
Duvaliery silně podporoval, protože byli antikomunisté a během studené války stáli na straně USA. 
Peníze použité na podporu tohoto zkorumpovaného režimu byly po léta spláceny na úkor těch, kteří 
jím trpěli. Duvalierův režim byl svržen v roce 1986 a poté začaly vznikat lidové organizace občanské 
společnosti. Tato hnutí vznesla dlouho odkládané stížnosti, včetně nespravedlivého zadlužení. 

Dlouhá léta však tato volání po dluhové spravedlnosti narážela na hluché uši. Přestože je Haiti 
nejchudší zemí Severní a Jižní Ameriky, v roce 1996, kdy byla poprvé spuštěna iniciativa HIPC (Heavily 
Indebted Poor Countries), se o jeho oddlužení vůbec neuvažovalo. Přitom půjčky byly poskytovány i 
nadále. Světová banka v roce 2002 vyhodnotila půjčky, které Haiti poskytla v letech 1986-2001, a 
dospěla k závěru, že "dopad půjček [Světové banky] na rozvoj byl zanedbatelný". 

Odpuštění dluhů 

V roce 2006 Světová banka konečně uznala, že Haiti je dostatečně chudé a zadlužené, a umožnila mu 
vstoupit do programu HIPC. V roce 2009 Haiti ukončilo programy HIPC a MDRI a následně mu byl 
odpuštěn dluh ve výši 1,2 miliardy dolarů. 

Bojovníci však tvrdí, že i když je HIPC lepší než nic, není to pro Haiti ani pro žádnou jinou zemi dost 
dobré. Zaprvé, aby země mohla vstoupit do programu a dokončit jej, musí přijmout škodlivé podmínky 
hospodářské politiky stanovené MMF. Za druhé, mnoho dluhů není do HIPC zahrnuto. Po odpuštění 
dluhu Haiti stále "dluží" 900 milionů dolarů. Nikde v procesu odpuštění dluhů bohaté země nepřiznaly 
svou roli při vzniku nespravedlivého dluhu Haiti a místo toho považovaly odpuštění dluhů za charitu. 

V lednu 2010 postihlo Haiti ničivé zemětřesení, při kterém zahynulo až 300 000 lidí. Po něm se zdálo, 
že by se stát mohl zhroutit, a přeživší zůstali zranitelní vůči nemocem a bez domova a živobytí. Brzy po 
katastrofě vyzvalo dvacet šest haitských nevládních organizací ke zrušení dluhů. Toto poselství se ujalo 
po celém světě a statisíce lidí podepsaly petice.  

 

Dluh Haiti vzrostl na 1,15 miliardy dolarů již po oddlužení v předchozím roce a po katastrofě se zvýšil 
na 1,3 miliardy dolarů, protože byly poskytnuty nové půjčky. Protesty veřejnosti přiměly vlády a 
mezinárodní finanční instituce, aby od nesplaceného dluhu Haiti upustily. 

Půjčky, ne granty 
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I když byl dluh Haiti zrušen, nové prostředky na obnovu byly nabízeny ve formě půjček, nikoliv grantů, 
čímž si Haiti zadělalo na problémy do budoucna. V roce 2017 zařadil MMF Haiti mezi země s vysokým 
rizikem další dluhové krize. Mezitím haitské nevládní organizace odsoudily své vyloučení z dárcovských 
konferencí po zemětřesení. Šestadvacet nevládních organizací, které stojí za kampaní za odpuštění 
dluhů, podpořilo výzvu, aby obyvatelstvo zmobilizovalo haitské lidové shromáždění, které se bude 
těmito problémy zabývat a definuje strategie alternativní obnovy Haiti. 

Podle Centra pro ekonomický a politický výzkum (Centre for Economic and Policy Research) Spojené 
státy zasahovaly do voleb v roce 2010, fakticky zakázaly jednu stranu, zabránily Aristidovu návratu a 
ovlivnily proces sčítání hlasů. Haiti bylo osvobozeno od některých zahraničních dluhů, ale nebylo 
ušetřeno zahraniční nadvlády.  

 

Zdroj: Jubilee Debt Campaign, https://jubileedebt.org.uk/countries/haiti.   
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ř
Velký dluh Libérie vznikl poprvé v 70. letech 20. století jako součást úvěrového boomu v důsledku 
deregulace financí v Evropě a USA a vysokého objemu "petrodolarů" v západních bankách v důsledku 
prudkého růstu cen ropy. Dluh Libérie u soukromých bank vzrostl z 30 milionů dolarů v roce 1970 na 
více než 150 milionů dolarů v roce 1979. 

Na konci 70. let 20. století USA zvýšily úrokové sazby a ceny komodit se propadly, což způsobilo propad 
v celé Latinské Americe a Africe. Liberijská ekonomika, která v 70. letech rychle rostla, po těchto 
otřesech stagnovala a dluh se zvýšil z 50 % národního důchodu v roce 1979 na více než 100 % v roce 
1986. Nové úvěry byly ve skutečnosti záchrannými půjčkami od zahraničních vlád a mezinárodních 
institucí na vyplacení soukromých věřitelů. Procento dluhu vůči zahraničním bankám kleslo z 35 % v 
roce 1979 na 20 % v roce 1985 a bylo nahrazeno dluhem vůči MMF a Světové bance. 

Na počátku a v polovině 80. let představovaly splátky liberijského dluhu ekvivalent 30 procent příjmů 
země z vývozu; jednalo se o obrovské břemeno peněz, které odtékaly ze země. 

V roce 1980 vedl Samuel Doe vojenský převrat. Spojené státy, které byly v době studené války 
spojencem USA, Doeho významně finančně a vojensky podporovaly, zatímco korupce a politické 
represe rostly. V roce 1989 zahájil Charles Taylor povstání, aby se pokusil svrhnout Doeho vládu, což 
vedlo k první občanské válce v Libérii. Mírová dohoda z roku 1995 vedla k tomu, že se Taylor stal v roce 
1997 prezidentem. Za Taylora se Libérie stala mezinárodně vnímanou jako vyděděnec. V roce 1999 
začala druhá občanská válka, která skončila v roce 2003, kdy Taylor uprchl do exilu. V roce 2005 byla 
prezidentkou zvolena Ellen Johnsonová-Sirleafová, která později obdržela Nobelovu cenu míru. 

Po většinu občanské války Libérie nesplácela své dluhy; v roce 2003 činil pomyslný dluh 300 % 
národního důchodu. Sporadicky docházelo ke splácení, zejména v polovině 90. let ve výši desítek 
milionů dolarů. 

V roce 2008 byla Libérie přijata do iniciativy pro silně zadlužené chudé země, což vedlo k tomu, že jí 
byla v roce 2010 odpuštěna velká část dluhu. Aby se Libérie kvalifikovala pro odpuštění dluhu, musela 
začít splácet dluhy, které předtím nesplácela, což vedlo k obrovskému nárůstu plateb. Za normálních 
okolností by si Libérie podle pravidel HIPC musela vzít nové půjčky na splacení starých dluhů, které 
nesplácela, a nové půjčky by nebyly zrušeny. Díky mezinárodní kampani se tak v případě Libérie z velké 
části nestalo a dluh byl v roce 2010 snížen na 10 % národního důchodu. 

V roce 1978 půjčila americká Chemická banka Libérii 6,5 milionu dolarů. "Vlastnictví" tohoto dluhu 
bylo mnohokrát prodáno, zejména poté, co se během občanských válek zastavilo jeho splácení. 
Obchodníci fakticky považovali za nepravděpodobné, že by dluh byl někdy splacen. Nakonec skončil v 
rukou dvou supích fondů – Hamseh Investments a Wall Capital. V roce 2009 tyto dva fondy zažalovaly 
Libérii ve Velké Británii o 20 milionů dolarů a spor vyhrály. V roce 2010 byl díky kampani Jubilee Debt 
Campaign přijat parlamentní zákon, který omezil platby supím fondům v případech, jako je ten 
liberijský. Koncem roku 2010 bylo dosaženo mimosoudního vyrovnání za pouhý 1 milion dolarů. 

 

Prezidentka Johnson Sirleafová v reakci na přijetí parlamentního zákona uvedla: "Bravo! Čekali jsme 
na to, až parlament nebo shromáždění přijmou takto tvrdé rozhodnutí, aby bylo možné tyto fondy vzít 
v úvahu. Možná, že americký Kongres ... zvedne tuto rukavici a bude následovat příkladu Británie a 
pohne s tím – protože je to prostě vůči chudým zemím nespravedlivé." 

MMF odhaduje, že dluh Libérie v roce 2012 činí 13 % národního důchodu, ale předpovídá, že do roku 
2016 se rychle zvýší na 25 % národního důchodu a do roku 2020 na 30 %. Předpokládá se, že splátky 
dluhu budou v tomto období spotřebovávat 2 procenta vládních příjmů ročně. To předpokládá, že 
ekonomika v příštích letech poroste o více než 7 procent. 
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MMF uvádí, že i kdyby Libérii postihl extrémní ekonomický "šok" (např. sucho, záplavy, celosvětová 
recese nebo změna cen důležitých komodit), splátky dluhu by spotřebovaly pouze 5 procent vládních 
příjmů. V posledních letech však 12 procent zemí analyzovaných MMF zažilo extrémnější ekonomické 
šoky, než je MMF předpovídaný extrém. Většinu půjček Libérii v posledních letech poskytly MMF a 
Světová banka. 

 

Zdroj: Jubilee Debt Campaign  
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Bezohledné půjčky a úvěry poskytované bankami podnítily neudržitelný rozmach v Irsku, který se 
zhroutil, když v roce 2008 začala globální finanční krize. Irská vláda se zaručila za všechny dluhy bank, 
čímž přenesla obrovské množství dluhů na veřejnost. Před krizí měla irská vláda roční přebytek, ale po 
ní se její celkový dluh zvýšil z 10 % HDP na 100 %. V roce 2010 půjčily MMF a EU příliš zadlužené irské 
vládě další peníze, aby mohla nadále platit zahraničním bankám; fakticky se jednalo o další záchranu 
bank. Nezaměstnanost prudce vzrostla na 15 procent a úsporná opatření nejvíce zasáhla 
nejzranitelnější skupiny obyvatel. Kampaně a odbory požadovaly, aby byly dluhy prohlášeny za 
nelegitimní a aby se jich stát zřekl, jako například dluhů Anglo-Irish bank, které převzal. 
 

Irsko získalo nezávislost na Spojeném království v roce 1922. Jednou z neslavnějších epizod v koloniální 
historii země byl bramborový hladomor v polovině 19. století, kdy zemřel 1 milion lidí a 1 milion 
emigroval. Bramborová nákaza zničila velkou část úrody, na které byli rolníci závislí. Po celou dobu 
hladomoru však země zůstala čistým vývozcem potravin do Anglie, přičemž vývoz masa se skutečně 
zvýšil. Chudí si však vysoké ceny nemohli dovolit a potraviny se z nejvíce hladomorem postižených 
částí Irska dovážely pod ozbrojenou ochranou. 
 

Irsko zůstalo po několik desetiletí jednou z nejchudších zemí západní Evropy. Významný hospodářský 
rozmach začal koncem 80. let 20. století, kdy se země přeorientovala ze závislosti na zemědělství na 
nové digitální technologie a poté na bankovnictví a finančnictví. 
 

V roce 2002 Irsko přijalo euro, čímž fakticky zafixovalo směnný kurz země vůči ostatním členům 
eurozóny a vzdalo se jakékoli kontroly nad úrokovými sazbami. Hospodářský rozmach pokračoval a v 
letech 2002 až 2007 dosahoval průměrného hospodářského růstu přes 5 % ročně. Tento boom byl 
stále více poháněn zahraničními bankami, které půjčovaly peníze irským bankám. Půjčky irského 
soukromého sektoru vedly k tomu, že zahraniční dluh celé země dosáhl v roce 2007 výše 1 000 % HDP. 
Tvrdilo se také, že bankám dluží velké množství aktiv v zahraničním vlastnictví, což údajně částečně 
vyrovnávalo toto obrovské číslo. Velká část těchto peněz proudila do cen nemovitostí, které se v letech 
2000 až 2007 zdvojnásobily. 
 

Na rozdíl od bezohledného půjčování a vypůjčování soukromého sektoru měla vláda v tomto období 
rozpočtový přebytek a její celkový čistý dluh – dluh vůči irským střadatelům i cizincům – klesl do roku 

2007 na pouhých 11 % HDP. 

 

Boom se rychle změnil v krach v letech 2007/2008, kdy banky, počínaje krizí rizikových hypoték v USA, 
musely začít odepisovat úvěry, které měly být splaceny, a přestaly si tak navzájem půjčovat. Irské 
banky jednak přišly o aktiva, o nichž tvrdily, že jim náleží, prostřednictvím složitých derivátových smluv, 
ale také jim přestaly být půjčovány nové peníze. To rychle vedlo k poklesu cen nemovitostí, které se 
do roku 2010 snížily o třetinu, což snížilo částku, kterou banky mohly získat zpět z úvěrů na bydlení, 
které se staly špatnými. 
 

Irský bankovní sektor byl na dně. V září 2008 se na rozdíl od islandské vlády ministr financí Brian 
Lenihan zaručil za dluhy šesti hlavních irských bank, čímž převedl závazky přímo ze soukromého 
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sektoru na stát. Současně došlo ke zhroucení irské ekonomiky; v roce 2008 o 3 % a v roce 2009 o 7 %. 
To drasticky snížilo daňové příjmy státu. Nezaměstnanost vzrostla z 5 % na 15 %, což zvýšilo potřebu 
vládních výdajů na sociální dávky. 
Čistý dluh irské vlády se do roku 2012 zvýšil desetkrát na více než 100 % HDP. MMF odhaduje, že čistý 
dluh Irska (veřejného i soukromého sektoru) vůči zahraničí (tedy se zohledněním aktiv držených v 
zahraničí) činil v této době 90 % HDP. 
 

Jednou ze zaručených bank byla Anglo-Irish. Anglo-Irish si nemohla dovolit hradit platby svým 

držitelům dluhopisů; věřitelům, především zahraničním, kteří bance neuváženě půjčovali peníze. Irská 
vláda souhlasila s tím, že zajistí, aby tyto platby byly provedeny. Za tímto účelem získala souhlas 
Evropské centrální banky, aby irská centrální banka vytvořila eura, kterými by dluh zaplatila. Učinila 
tak však pouze za předpokladu, že irská vláda bude centrální bance "splácet" po dobu 20 let. Po 

provedení těchto plateb se peníze na naléhání Evropské centrální banky fakticky smažou, údajně 
proto, aby se zastavil růst inflace. 
 

Irská vláda v letech 2011 až 2031 zaplatí na tento anglo-irský dluh téměř 50 miliard eur. Velká část 
peněz na úhradu těchto plateb bude vypůjčena, čímž se nelegitimní bankovní dluh převalí na mnoho 
dalších desetiletí. 
 

Po převzetí bankovního dluhu a s hroutící se ekonomikou irská vláda rychle směřovala k tomu, že 
nebude schopna splácet své dluhy. V prosinci 2010 se EU a MMF dohodly na půjčce 85 miliard eur na 
tři roky, aby zabránily neschopnosti irské vlády splácet své závazky, a tím i potenciálnímu bankrotu 
různých západních bank, zejména ve velkých úvěrujících zemích, jako je Spojené království. Tyto půjčky 
jsou ve skutečnosti další záchranou bank, přičemž dluh zůstává irskému státu. Tyto půjčky byly spojeny 
s tvrdými úspornými podmínkami, které irské vládě nařizují omezit programy sociálního zabezpečení, 
privatizovat řadu státních aktiv a snížit výdaje na veřejný sektor a mzdové náklady ve veřejném 
sektoru. MMF od té doby uznal, že tyto úsporné podmínky dále poškodily možnost hospodářského 
oživení v Irsku – natož spravedlivého hospodářského oživení.  
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Shrnutí: V této aktivitě studenti využijí předchozí znalosti, týmovou práci a logické uvažování k 
vytvoření časové osy historie globálních dluhových krizí na stěnách své třídy. Ve dvojicích si vyberou 3 
klíčové události a odhadnou, kam na časové ose umístí kartičky. Poté o časové ose vedou diskusi.  
 

Cíle: Cílem této aktivity je vybudovat u studentů porozumění historickým kořenům dluhů tím, že je 

upozorní na skryté faktory, jako je kolonialismus, komoditní trhy a geopolitika. Jejím cílem je zvýšit 
povědomí studentů o složitosti státního dluhu a o případech, kdy může být dluh nelegitimní.  
 

Materiály: Karty s daty na časové ose. Papír/karta k vytvoření časové osy. Lepicí guma. Jedna sada 

karet historických událostí (viz níže).   
 

Čas: 1 hodina 

 

Velikost skupiny: 4–30 osob  

 

Pokyny pro školitele:   
 

(A) Před hodinou: Na stěnách třídy vytvořte velkou "časovou osu", která se bude táhnout od roku 
1850 do roku 2021 (nebo do současného roku!). Za tímto účelem umístěte níže uvedená data přes 
každou zeď do řady, a to velkým písmem, aby dobře vynikla. Mezi jednotlivými daty nechte dostatek 
místa a pokud možno je spojte úzkým pruhem papíru a "čárou".  
 

1880-----1900 --------- 1910 ---------- 1920 -------- 1930 --------- 1940 ------ 1950 ----- 1960 ----- 1970 ---- 

1980 ------ 1990 ------2000-----2010------2020       

 

(B) 10 minut: Každou z karet s událostmi (vystřiženou z níže uvedeného textu) náhodně položte na 
stůl. Data nerozdělujte – slouží pouze pro vaši informaci! Řekněte studentům, aby pracovali ve 
dvojicích a vybrali 2 až 3 karty na dvojici (nebo více, podle velikosti skupiny). Požádejte je, aby uhodli 
správné datum událostí, které jim byly přiděleny, a pomocí modrého lepidla připevnili kartičku na 
přibližné místo na časové ose k danému datu (tj. pro rok 2011 by měla být umístěna hned za velkým 
nápisem "2010" na zdi). Vysvětlete studentům, že některé z karet představují události, které jsou 
"všeobecně známé", u některých si možná budou muset jen domýšlet, zatímco jiné se objevují v 
případových studiích, o kterých se již učili. Požádejte je, aby se zamysleli nad historií, kterou znají, a 
popřemýšleli, kdy se daná událost mohla logicky odehrát.   
 

(C) 15 minut: Po dokončení časové osy opravte případné chyby (v tomto okamžiku může být užitečné 
udělat v sezení přestávku). Požádejte studenty, aby si deset minut přečetli celou časovou osu, včetně 
zaznamenání všech změn, které byly na jejich kartách provedeny.   
 

(D) 15 minut: Zprostředkujte diskusi s celou skupinou o posloupnosti a logice událostí na časové ose. 
Např:  
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o Zdůrazněte období 1944-1971; od založení brettonwoodských institucí do konce zlatého 
standardu. Zdůrazněte skutečnost, že v tomto období došlo k velmi malému počtu výkyvů měn 
nebo dluhových krizí. Zeptejte se, co studenti vědí o tom, co se v tomto období dělo v Evropě 
(rozšíření sociálního státu, zvýšení práv pracujících, obnova Evropy).  

o Upozorněte na úvěrový boom, který nastal po ropné krizi v letech 1971-73; poskytování úvěrů 
je často poháněno přebytkem hotovosti, která hledá výhodné uplatnění v ekonomice, a nikoli 
potřebami zemí, které si půjčují.   

o Zeptejte se studentů, co dalšího vědí o kolonialismu. Jaké druhy ekonomik existovaly v zemích 
globálního Jihu, když kolonialismus skončil? Jak se jim dařilo získávat peníze na rozvoj? 
Upozorněte na pokles cen komodit, ke kterému dochází v různých bodech časové osy, a na to, 
jak to souvisí s dluhovou krizí / schopností splácet dluhy.   

o Upozorněte na to, kdo byli dlužníci a věřitelé – například bohaté země půjčující peníze 
Ferdinandu Marcosovi na Filipínách. Zeptejte se studentů, co vědí o politice Latinské Ameriky 
v tomto období. Kdo byli vládci? Kdo byly bohaté země, které těmto vládcům půjčovaly 
peníze? Bylo to spravedlivé? Kdo měl z těchto půjček prospěch? Je spravedlivé, aby tyto dluhy 
byly přeneseny na lid?   

o Jak bychom se měli dívat na otázky, jako je privatizace tanzanského vodního systému? Kdo 
měl v této situaci moc? Posílilo toto rozhodnutí demokracii v Tanzanii? 

 

(E) 10 minut: Po této diskusi by bylo vhodné pomocí powerpointu projít celou časovou osu od začátku 
do konce a upevnit tak znalosti studentů.  
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Událost / Fakt Datum 

Berlínský kongres rozděluje Afriku mezi evropské mocnosti.  1878 

Versailleská smlouva ukládá Německu dluh ve výši 32 miliard dolarů, což v dnešních penězích 
odpovídá 442 miliardám dolarů.   1919 

Rozsáhlé úvěry poskytované bankami podněcují spekulace na akciových trzích v USA a po celém 
světě. 
Hodnota londýnské a newyorské burzy se propadá, čímž začíná Velká hospodářská krize. 

1925 - 

1929 

USA, Spojené království a Francie se dohodly na jednoročním moratoriu na splácení německého 
dluhu. Francie a Spojené království se poté dohodnou na úplném zrušení německých 
versailleských dluhů, pokud USA zruší francouzské a britské dluhy z první světové války. 
Americký Kongres to odmítá. 

1931 - 

1932 

V Latinské Americe dochází ke zhroucení příjmů z vývozu, což vede k rozsáhlému nesplácení 
vládních dluhů, mimo jiné v Bolívii, Brazílii, Chile, Kolumbii, Kostarice, Dominikánské republice, 

Ekvádoru, Salvadoru, Guatemale, Mexiku, Nikaragui, Panamě, Paraguayi, Peru a Uruguayi. 
1931 - 

1938 

Vypuká druhá světová válka, která končí v roce 1945. 1939 

Brettonwoodská konference v USA vytváří systém regulace půjček mezi zeměmi, zatímco dolar 
je vázán na cenu zlata, což má stabilizovat směnu měn. Na konferenci vzniká Mezinárodní 
měnový fond a Světová banka. 1944 

Polovina nesplaceného zahraničního dluhu Německa je smazána, a to i ze strany USA, 
Spojeného království a Řecka. 1953 

K moci se dostává diktátor Ferdinad Marcos. Po dvě desetiletí u moci si bere obrovské půjčky v 
cizí měně. Nejznámější je půjčka 20 miliard dolarů na výstavbu elektrárny Bataan, která kvůli 
tomu, že se nachází na linii zemětřesení, nikdy nevyrobí ani watt energie. 1965 

USA se vzdávají směnitelnosti dolarů za zlato a začínají rušit regulace pohybu peněz mezi 
zeměmi. 1971 

Kvůli roli USA v arabsko-izraelské válce snižují země těžící ropu těžbu a vyhlašují embargo na 
USA, čímž se cena ropy zdvojnásobuje. Zisky (petrodolary) jsou recyklovány do západních bank, 

které je pak půjčují dál. 
1973 - 

74 

Úvěry latinskoamerickým vládám se během čtyř let více než zčtyřnásobí, z 8 miliard dolarů na 
33 miliard dolarů. Podobně se za stejné čtyři roky zvýší půjčky vládám v subsaharské Africe z 2 

miliard na 8 miliard dolarů. 
1974 - 

1979 

Ceny surovin začínají klesat a pokračují v poklesu po dalších dvacet let. Rady Světové banky, 
aby se více vyrábělo, způsobují další pokles cen. 1980 l. 

Po zvýšení úrokových sazeb Spojenými státy mexická vláda oznamuje, že není schopna splácet 
své dluhy. Po Mexiku má potíže se splácením dluhů soukromým věřitelům 57 zemí globálního 
Jihu.  

1982-

1989 
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MMF v tomto desetiletí půjčuje 60 miliard dolarů, aby pomohl splácet dluhy, oproti 15 
miliardám v předchozím desetiletí. Tyto záchranné půjčky začíná poskytovat také Světová 
banka. Na oplátku obě instituce požadují, aby byla dodržována řada opatření (tzv. strukturální 
úpravy), včetně snižování vládních výdajů, privatizace, liberalizace obchodu a deregulace. 

1982 - 

1989 

Diktátor Ferdinand Marcos je svržen. Na Filipínách je založena Koalice za svobodu od dluhů, 
která se zasazuje o audit filipínského dluhu a úpravu splátek dluhu, aby byl zajištěn hospodářský 
růst a snížení chudoby. 

1986-

1987 

Skupina bohatých zemí G7 vytváří iniciativu Těžce zadlužené chudé státy (Heavily Indebted 

Poor Countries), jejímž cílem je zrušit část dluhů některých nejchudších zemí, pokud tyto země 
budou více uplatňovat ekonomickou politiku volného trhu MMF a Světové banky. 1996 

Petice Jubilee 2000 vyzývající ke zrušení dluhů k miléniu získává celosvětově více než 20 milionů 
podpisů.  1999 

Tanzanie se kvalifikuje pro odpuštění dluhů v rámci iniciativy vysoce zadlužených chudých zemí 
(HIPC) poté, co splnila podmínku privatizace vodovodního systému v Dar es Salaamu. 

Privatizace se v roce 2005 zhroutí.  2001 

Malawi se dostává do potravinové krize pouhý rok poté, co je nuceno prodat své zásoby obilí 

jako podmínku pro získání nároku na odpuštění dluhu. 
2002-

2006 

Argentina oznamuje, že jí hrozí nesplácení dluhu. O několik let později se dohodne s více než 
90 % svých věřitelů, že zaplatí 33 centů z každého dlužného dolaru. Některé supí fondy však 
levně skupují další dluhy a odmítají se podílet na restrukturalizaci dluhu. 

2005-

2008 

Poté, co veřejné instituce zrušily dluh ve výši 6,7 miliardy dolarů, žaluje Zambii u britských 
soudů supí fond Donegal International o 42 milionů dolarů za dluh, za který zaplatil 4 miliony 
dolarů. Britský soudce rozhodne, že dluh existuje, ale pouze 20 milionů dolarů. 2007 

Obavy ze sekuritizovaného dluhu spojeného s rizikovými hypotékami vedou k tomu, že si banky 
přestávají navzájem půjčovat. V září zkrachuje banka Lehman Brothers. Vlády ve Spojeném 
království, USA a Irsku začínají zachraňovat banky. 2008 

Země jako Irsko začínají žádat o nové půjčky od MMF a EU, aby pokryly náklady spojené s 
rozhodnutím o záchraně bank. V Irsku to nakonec stálo 64 miliard EUR, protože bylo 
znárodněno tolik špatných bankovních dluhů. 2011 

Po kampani Jubilee Debt Campaign britský parlament schvaluje zákon, který má zabránit supím 

fondům žalovat silně zadlužené chudé země o více, než by dostaly, kdyby se účastnily programu 
oddlužení. 2011 

Londýnské banky Credit Suisse a VTB tajně půjčily 2 miliardy dolarů státním podnikům v 
Mosambiku, a to na základě britského zákona. 2013 

V zemích eurozóny jsou půjčky MMF a EU spojeny s podmínkami zavedení úsporných opatření 
a snížení vládních rozpočtů. MMF později uznal, že tyto podmínky zabránily hospodářskému 
oživení. 

2008-

2012 
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OSN odhlasuje nové zásady restrukturalizace dluhu 136 hlasy pro a 6 proti, ale mezi těmi, kdo 
jsou proti, jsou i klíčové země, které rozhodují o tom, jak se bude globální dluh regulovat, 
včetně USA, Velké Británie, Německa a Japonska. Hlasování přichází v době, kdy účastníci 
kampaně varují před novou globální dluhovou krizí v důsledku rozmachu půjček, poklesu cen 
komodit a rostoucích nákladů na splácení dluhů zejména v chudých zemích. 2015 

Nová argentinská vláda souhlasí s vyplacením supích fondů, což by pro některé z nich mohlo 
představovat zisk přesahující 1 000 %. 2016 

Do světové ekonomiky se uvolní více než 11 bilionů dolarů v hotovosti díky politice 
kvantitativního uvolňování vlád bohatých zemí, které skupují velké množství dluhů podniků. 
Tím se zvyšuje objem hotovosti, kterou společnosti v bohatých zemích půjčují vládám zemí 
globálního Jihu. 

2010-

2018 

Globální dluh dosahuje historického maxima 255 bilionů dolarů, tedy 320 % HDP. 2019 
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Shrnutí: V této aktivitě studenti v malých skupinách diskutují o různých pojmech a argumentech 
týkajících se státního dluhu a snaží se dospět ke shodě ohledně důležitosti a platnosti (nebo 
nedůležitosti) těchto pojmů.  
 
Cíle: Cílem této aktivity je prohloubit porozumění studentů příčinám dluhových krizí tím, že jim umožní 
využít získané informace v diskusi se spolužáky. Jejím cílem je také posílit jejich schopnost 
argumentovat a naslouchat odlišným názorům a zapojit se do nich.  
 
Materiály: Dluhové diamantové karty (více sad, rozstříhané, viz níže – stačí 1 sada pro každou skupinu 
4 studentů).   
 
Čas: 30-45 minut  
 
Velikost skupiny: 4-30  
 
Pokyny pro školitele:   
(A) 5 minut: Začněte tím, že skupinu povzbudíte k diskusi o dluzích na osobní úrovni. Zeptejte se jich: 
Zeptejte se skupin: Byli jste někdy zadluženi nebo byl někdo zadlužen vám? Jaký je to pocit? proč jste 
si vzali půjčku? Co by se stalo, kdybyste nemohli dluh splatit nebo kdyby vám ho někdo zaplatil? 
Rozdělte skupinu do malých skupinek po maximálně 4 lidech. Každé skupině dejte 1 sadu karet.  
 
(B) 10 minut: Požádejte studenty, aby společně prozkoumali 
výroky na kartičkách. Požádejte je, aby určili, se kterými z nich 
souhlasí a se kterými ne. Požádejte je, aby kartičky uspořádali 
do kosočtverce, přičemž ten, s nímž nejvíce souhlasí, bude 
nahoře, další dva, které považují za nejsilnější, budou na dalším 
řádku, a tak pokračujte, dokud nebude výrok, s nímž nejvíce 
nesouhlasí, dole. Jako vodítko jim ukažte graf "diamant dluhů". 
Je důležité, aby se všichni lidé ve skupině vyjádřili k tomu, kam 
budou karty umístěny. V případě neshody by se o tom mělo 
diskutovat ve skupině. 
 
(C) 15 minut Až všichni dokončí uspořádání svých karet, měli by 
svůj diamant představit celé skupině a vysvětlit, proč seřadili 
karty právě v tomto formátu. Vyzvěte studenty, aby mezi 
skupinami diskutovali o tom, proč bylo jejich pořadí "správné", 
a aby přišli se zdůvodněním svých rozhodnutí. 
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Dluhové diamantové karty 

Nesplácet dluh je vždy morálně špatné. Nejchudší země světa by měly své dluhy splácet 
bez ohledu na důsledky pro své obyvatele. 

Dluhy jsou důsledkem špatného hospodaření a 
korupce a odpovědným osobám by nemělo být 
dovoleno, aby jim to procházelo. 

Dnešní generace chudých lidí v chudých zemích by 
neměly nést odpovědnost za chyby těch, kteří tu 
byli před nimi. 

Bohaté země by měly mít možnost poskytovat 
půjčky, aby maximalizovaly zisky svých vlastních 
společností, aniž by musely brát v úvahu všechny 
možné dlouhodobé dopady.  

Dluhy chudých zemí škodí zejména ženám. 

Dluhy jsou příčinou poškozování životního 
prostředí. 

Dluhová krize je hlavní příčinou válek a terorismu. 

Bez odpuštění dluhů se chudoby nezbavíme. Pokud chudé země přijmou hospodářskou politiku 
mezinárodních expertů (např. Mezinárodního 
měnového fondu), jejich problémy se vyřeší. 

Přidejte vlastní kartu...   
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1. V Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance se velikost hlasu země odvíjí od jejího: 
a. velikostí populace 

b. její zranitelností vůči změně klimatu 

c. Jeho příjmy a kolik peněz odvádí do instituce 

 

2. Kolik zemí světa v roce 2019 vydávalo více peněz na splátky dluhů než na zdravotní péči? 

a. 64 

b. 14 

c. 34 

 

3. Co je dluhové jubileum? 

a. Když stát nebo velká organizace zruší dluh a vymaže ho z veřejných záznamů. 
b. Když se poskytují půjčky despotickým režimům, i když je jasné, že peníze nebudou vynaloženy na 
to, co je pro zemi nejlepší. 
c. Když se úroková sazba dluhu zdvojnásobí. 
 

4. Co je to vnější státní dluh? 

a. Dluh, který má vláda vůči své centrální bance. 

b. Dluh vlády v jiné měně než v její vlastní měně. 
 

5. Za kterých z následujících okolností jsou vysoké státní dluhy problematické z hlediska sociální 

spravedlnosti? Zaškrtněte všechny, které se vztahují. 
a. Když splácení dluhů brání veřejným výdajům a investicím, což vede k negativnímu cyklu, v němž se 
dluhy stále zvyšují, zatímco investice klesají.  
b. Když se dluh používá jako proticyklický nástroj pro investice do ekonomiky 

c. Když dluhy nebyly akumulovány spravedlivě 

d. Když půjčky zvyšují zranitelnost země na mezinárodních trzích 

 

6. Myšlenková škola _______ považuje vyrovnané státní rozpočty za přirozeně dobré a prosazuje 
minimální vládní výdaje a akumulaci dluhu, a že porušení těchto zásad je důvodem, proč dochází k 
dluhovým krizím. 

a. Keynesiánská 

b. Marxistická 

c. Neoklasická / neoliberální 
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7. Které z následujících důvodů mohou mít některé vlády velmi vysoký dluh? 

a. Koloniální dědictví, odiózní půjčky, nezodpovědné půjčky 

b. Znárodnění soukromých dluhů, sněhová koule dluhu, ekonomické reformy/podmínky, které 
ovlivňují schopnost získávat příjmy  
c. Výběr daní, odpis dluhů, rozhazovačné výdaje na veřejné služby. 
d. A a b 

e. B a c 

 

8. Která z následujících bývalých francouzských kolonií musela po získání nezávislosti zaplatit Francii 

odškodné za "ztracené" otroky? 

a. Kanada 

b. Alžírsko 

c. Haiti 

 

9. Kterému typu věřitele platí subsaharské země většinu úroků ze státních dluhů? 

a. Multilaterální 

b. Bilaterální 

c. Soukromé 

 

10. Zastánci dluhové spravedlnosti chtějí, aby byl zřízen mnohostranný mechanismus pro řešení dluhů, 
jehož hostitelem by byl: 
a. Světová banka 

b. OSN (Organizace spojených národů) 
c. MMF 
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Daně jsou důležitou součástí příběhu globální nespravedlnosti. Bohužel mnoho lidí, když slyší slovo daně, 
se zarazí – zdá se jim to být hutné, nudné a možná je to téma, které je lepší přenechat "odborníkům"! 
Tento průvodce vám pomůže pochopit, co to daně jsou, proč jsou tak důležité, jaké globální trendy 
ohrožují spravedlivý výběr daní a co lze udělat, aby se daňová nespravedlnost celosvětově vyřešila. 
Přečtěte si zkrácenou verzi a všímejte si vět psaných červeně. Jsou to otázky nebo podněty k zamyšlení, 
které vám pomohou hlouběji proniknout do toho, o čem se učíte!  
 
Co tedy máme na mysli pod pojmem daně? Daň je povinný příspěvek, který lidé v určité zemi odvádějí 
státu. Daně platí také podniky, opět ve prospěch státu. Obecně pak stát rozhoduje o tom, jak daně použije 
na "pokrytí" nebo zmírnění některých výdajů na chod země. Důležité je, že daň není transakce. Jeden 
člověk nebo podnik nemůže státu říci: "Dal jsem vám ___ na daních a teď chci na oplátku 
silnici/nemocnici/světlo na ulici". Nejde o směnu, spíše o povinnost, kterou platíme všichni. Dokonce se o 
ní hovoří jako o ceně za to, že máme vládu! 
 
Konkrétně však mají daně řadu funkcí, & překvapivě ne všechny přímo souvisejí s dopadem dodatečných 
peněz, které má stát k dispozici. Tyto funkce si lze snadno zapamatovat pomocí praktické 
mnemotechnické pomůcky - "4R daní". První z nich je příjem. Z nich se financují základní veřejné služby, 
které jsou rozhodující pro hladké fungování země, jako je vzdělávání, zdravotnictví, dopravní 
infrastruktura atd. Tyto příjmy umožňují vládám plánovat do budoucna, což není vždy možné s pomocí 
nebo dotacemi. Druhou funkcí daní je přerozdělování bohatství s cílem snížit nerovnost ve společnosti a 
chránit ty nejzranitelnější a nejpotřebnější. Přerozdělování však může být prováděno více či méně 
spravedlivými způsoby, což závisí na tom, jak progresivní nebo regresivní je daňový systém. Třetí funkce 
daní spočívá v přecenění statků, kdy na sociální "špatnosti" může být uvalena dodatečná daň a sociální 
"statky" mohou být daňově zvýhodněny. Jaký může být příklad sociálního "zla" a sociálního "dobra"? A 
konečně, daně mohou skutečně zvýšit míru, do jaké se občané cítí být zastupováni svými volenými 
zástupci, a tak mohou skutečně podpořit demokratickou účast. Zamyslete se nad tím, co by se mohlo stát, 
kdybyste platili daně nějakému orgánu, ale tento orgán by nenaslouchal vašim názorům na to, co je ve 
vaší obci potřeba...? Správně, možná už nedostane váš hlas! Je v jejich zájmu, aby vám naslouchaly, a 
jedním z důvodů, proč se k tomu vyjadřujete, je to, že platíte daně. Tato nepsaná dohoda mezi občany a 
zvolenými rozhodovacími orgány je známá jako společenská smlouva. Dokončete protibritské heslo z doby 
americké revoluce: "_________ bez ___________ je tyranie!". 
 
Daně jsou klíčovým nástrojem pro zajištění tzv. distributivní spravedlnosti, což znamená, že výhody & 
břemena společenské spolupráce (např. daně) jsou spravedlivě rozděleny. Proč je to však důležité? 
Distributivní spravedlnost je důležitá, protože zajištění globální spravedlnosti vyžaduje, aby všechny státy 
měly schopnost zajistit spravedlivé rozdělení výhod mezi své občany. Kvůli globálním daňovým pravidlům 
& zejména kvůli využívání mezer v daňových systémech však mnoho vlád nemůže mít dostatečné příjmy 
k uspokojení potřeb svých občanů. A nejde jen o to, že daňová pravidla brání mnoha vládám získat 
spravedlivý podíl na daních, ale také o to, že nedostatek daňových příjmů spouští samoposilující se cyklus, 
kdy jsou státní instituce, například ty, které mají vybírat daně, v důsledku nedostatečných daňových příjmů 
časem natolik degradovány, že je úkol vybírat daně stále obtížnější! To má vedlejší účinky na všechny 
veřejné služby, které musí vlády poskytovat svým občanům, aby zajistily, že nebudou porušována lidská 
práva. Napadají vás některá lidská práva, která by mohla být bez dostatečných příjmů na poskytování 
veřejných služeb negativně ovlivněna? 
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Tím však příběh nekončí. Zamyslete se nad tím, co by vlády mohly dělat, kdyby předpokládaly deficit ve 
své rozvaze. V takových situacích mohou pokračovat ve snižování výdajů na veřejné služby, nebo dokonce 
zvýšit daně pro běžné občany, například daň z přidané hodnoty nebo DPH, která je stejná pro všechny bez 
ohledu na jejich příjmy (je "rovná"). Nyní se zamyslete nad tím, na koho mohou mít škrty ve veřejných 
službách a zvyšování "rovné" daně větší dopad? Správně: ty, kteří jsou již nyní chudí a zranitelní, a dokonce 
i ženy a dívky, zejména pokud se dodatečná DPH uvalí na hygienické výrobky, což se často děje. 
 
Tím to však nekončí. Musíme se ptát, jakou roli v tomto scénáři hraje globální finanční systém? Možná si 
myslíte, že v situacích, kdy jsou ohrožena lidská práva, by globální organizace přispěchaly na pomoc zemím 
v nouzi. Mnoho "mezinárodních finančních institucí (MFI) to dělá, například Světová banka a Mezinárodní 
měnový fond. Dokážete najít, co tyto zkratky znamenají? Pomoci mohou i jednotlivé země. Většina této 
finanční podpory je však poskytována ve formě půjček, nikoliv grantů, pomoci nebo dokonce bezúročných 
půjček. Jaký je rozdíl mezi půjčkou a pomocí nebo granty? & v případě mezinárodních finančních institucí, 
které ve skutečnosti používají hrozbu odepření finanční podpory ve formě půjček jako způsob, jak prosadit 
určité způsoby ekonomického jednání ve světě. S touto podporou jsou například "spojeny" podmínky 
týkající se odstranění obchodních bariér, zvýšení DPH, snížení daní pro zahraniční investory a další. Existují 
pro to určité důvody; například zachování neutrality vůči podnikům, nebránění hospodářské soutěži a 
ponechání co největšího zisku podnikům, aby tento zisk buď plynul do našich kapes, nebo byl 
transformován do vyšších mezd, lepšího strojního vybavení atd. Tyto předpoklady však při podrobném 
zkoumání neobstojí. Tento soubor politických "doporučení" se nazývá daňový konsensus. 

Základní problém spočívá v tom, že náš globální finanční systém je plný kliček a únikových východisek, 
jako obrovská hra s hady a žebříky. Ještě před 100 lety byly společnosti fixovány na místo, kde měly 
továrnu, suroviny a zaměstnance. Dnes jsou však společnosti složité, s mnoha chapadly rozprostřenými 
po celém světě. Sídlo společnosti může být v zemi A, zatímco suroviny se dovážejí ze zemí B a C a výroba 
probíhá v zemi D. Svět není jedna země a daňové zákony se v různých zemích liší. Agresivní daňoví 
plánovači a "kreativní" účetní využívají těchto nesrovnalostí v pravidlech, aby umožnili společnostem 
vystřelit nahoru a obejít spravedlivá pravidla, nebo využít únikový východ (zjistěte, co znamená "únik 
kapitálu") a odejít někam, kde jsou pro ně pravidla příznivější, když jim přestanou vyhovovat. Výsledkem 
je, že namísto toho, aby společnosti soutěžily o podíl na trhu, jsme stále častěji svědky toho, že země mezi 
sebou soutěží v oblasti daňových zákonů, aby přilákaly investice, což vede k "závodu ke dnu" v oblasti 
daně z příjmů právnických osob. 

Toto vyhýbání se placení daní může být legální (tzv. vyhýbání se placení daní) nebo nelegální (tzv. daňové 
úniky). Myslíte si, že něco, co je legální, je vždy etické nebo morální? Je šokující, že toto vyhýbání se placení 
daní stojí rozvojové země více, než kolik dostávají na pomoci. Daň z příjmu právnických osob je v těchto 
zemích zásadnější než v zemích globálního Severu, protože v zemích globálního Jihu velká část obyvatel 
nevydělává tolik peněz, aby si na daně vydělala. Pokud by nadnárodní společnosti (MNC) platily v těchto 
zemích spravedlivý podíl na daních, mohlo by to znamenat obrovský rozdíl. 

Existují však některá řešení, která by v případě jejich zavedení znamenala výraznou změnu a pomohla by 
zmírnit globální chudobu tím, že by rozvojovým zemím vrátila daňovou suverenitu. Jedním z řešení je, aby 
daňové úřady na celém světě automaticky sdílely informace o tom, co je na bankovních účtech v jejich 
zemích, s ostatními příslušnými zeměmi. To zabrání společnostem a bohatým jednotlivcům ukrývat své 
peníze v daňových rájích, kde jsou daňové sazby velmi nízké. Dalším řešením je odhalit osobu v čele 
společností, která má z vlastnictví společnosti skutečný prospěch. Mnoho lidí je překvapeno, když zjistí, že 
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společnosti mohou ve skutečnosti platit lidem, kteří budou veřejnou tváří jejich společnosti, takže 
skutečný vlastník zůstane skrytý. To se musí změnit a jména skutečných vlastníků (kteří musí být lidmi!) 
musí být zveřejněna. Dále by společnosti s mnoha chapadly (dceřinými společnostmi) měly být zdaňovány, 
jako by šlo o jednu společnost, nikoli o mnoho společností. A konečně, za globální daňovou regulaci by 
měla být odpovědná OSN, nikoli OECD. Je to proto, že OECD je ve skutečnosti spíše klubem bohatých zemí, 
zatímco OSN je jedinou globální institucí, kde se vlády účastní jako rovný s rovným. To je pak jistě nejlepší 
fórum, které může určovat globální opatření ke snížení nerovnosti.  
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ň
"Daně jsou klíčem k charakteru a fungování státu, ekonomiky a společnosti jako celku." 

- Solomon Picciotto 1 
 

Před zprostředkováním jakéhokoli sezení týkajícího se daní je důležité zajistit společné chápání pojmu 
"daně". Daně jsou popisovány jako cena za existenci vlády, kterou platí každý, kdo má prospěch z existence 
státu a veřejných služeb, které poskytuje. Formální definice daně je "povinný příspěvek vybíraný od 
fyzických nebo právnických osob, který se odvádí orgánům veřejné moci za účelem získání příjmů, které 
pomáhají pokrýt výdaje vzniklé při poskytování společných výhod obyvatelům státu"2. Zjednodušeně 
řečeno, daň je povinná, zvyšuje státní příjmy, je ukládána registrovaným osobám, což znamená jak lidem, 
tak právnickým osobám3, a slouží k vyrovnání některých nákladů, které vládám vznikají při poskytování 
veřejných služeb obyvatelstvu. Daně jsou základním prvkem tzv. fiskální politiky neboli vládní politiky 
týkající se zejména veřejných příjmů a zdanění.  
 
Přestože se jedná o platbu jedné strany druhé straně, liší se daň od běžné transakce, protože se neplatí s 
očekáváním, že při platbě bude poskytnut určitý výstup, tak jako můžeme směnit peníze za potraviny nebo 
oblečení. Jinými slovy, v případě daně neexistuje žádné quid pro quo (přímá protihodnota). Namísto toho 
se daně platí úřadům a jsou to ony, spolu s radami atd. (v závislosti na rozhodovací struktuře veřejných 
institucí v zemi), kdo nakonec rozhodují (s větším či menším přispěním obyvatelstva a v reakci na něj), na 
co by měly být daňové příjmy použity a jak by měly být rozděleny mezi služby.  
 
Někteří však naopak tvrdí, že daně jsou pro vlády způsobem, jak připravit občany o jejich těžce vydělané 
peníze. Neoklasická škola by tento přístup zastávala a tvrdila, že nízké daňové sazby umožňují rozkvět 
soukromého sektoru4. Tato analýza daní ignoruje důvody, které stojí za daňovými systémy, totiž že jejich 
existence podporuje naplňování hospodářských, sociálních a lidských práv. Právní rámec lidských práv 
uvádí, že mezi minimální požadavky potřebné k naplnění hospodářských a sociálních práv patří zajištění 
dostatečného množství potravin, základní zdravotní péče, základního přístřeší a bydlení a nejzákladnějších 
forem vzdělávání5 Pro zajištění naplnění těchto práv jsou zásadní daně.  
 
 

 
1 Přednášející, autor (knihy International Business Taxation, 1992, & Regulating Global Corporate Capitalism, 2011) 

a spoluzakladatel Tax Justice Network. 

2 Investopedia 

3 Všimněte si existence slova "corp", které v latině znamená cokoli, co souvisí s tělem. 
4 Zde naleznete užitečný a interaktivní zdroj vysvětlující tuto perspektivu. https://courses.lumenlearning.com/wm-

macroeconomics/chapter/supply-side-economics/  
5 Unicef  

https://courses.lumenlearning.com/wm-macroeconomics/chapter/supply-side-economics/
https://courses.lumenlearning.com/wm-macroeconomics/chapter/supply-side-economics/
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č ě

Příjem 

Daně mají čtyři klíčové účely, které se často označují jako "čtyři R daní". Prvním z nich je vytváření příjmů 
neboli vládních příjmů. Tyto příjmy zajišťují tři funkce:  
 
1) Slouží k financování základních veřejných služeb, jako je vzdělávání a zdravotní péče, a také 
infrastruktury, jako jsou silnice, pouliční osvětlení a odpadkové koše.  
 
2) Souvisí také s posilováním demokratického procesu, protože když vláda získává příjmy prostřednictvím 
daní, staví občany dané země do pozice, kdy mohou požadovat, aby se podíleli na tom, jak jsou tyto příjmy 
vynakládány. Daně tedy souvisejí s demokracií. 
  
3) Poskytuje vládám předvídatelnost potřebnou k tomu, aby mohly přijímat rozhodnutí o financování do 
budoucna. Například pokud vláda používala pouze pomoc na platy všech zdravotních sester, lékařů a 
učitelů, co by se stalo, kdyby byla tato pomoc zrušena? 

Přerozdělování 

Druhým účelem daní je podpora přerozdělování bohatství. Přerozdělování znamená přerozdělování 
zdrojů země od bohatých směrem k nejchudším a nejzranitelnějším lidem, což může pomoci snížit 
nerovnost ve společnosti. To je považováno za "aktivní" daňovou politiku a je to v souladu s keynesiánskou 
školou ekonomického myšlení. 
 
Přerozdělování bohatství prostřednictvím daní však lze provádět různými způsoby, a ne všechny jsou 
stejně spravedlivé. Způsob zdanění občanů dané země může rovnost buď snížit, nebo zvýšit. Proto již 
existující příjmová nerovnost znamená, že nestačí pouze zvýšit výši daní, ale vlády musí rozhodnout, jakým 
způsobem zdanit své obyvatelstvo, aby zajistily spravedlivé zatížení, které nezhorší existující nerovnost. 
 
Konkrétně existují dva způsoby, jakými lze ve společnosti uplatňovat daně na jednotlivce, které mohou 
snížit nebo zvýšit příjmovou nerovnost. Tyto dva způsoby jsou progresivní nebo regresivní. Spoléhání se 
na spotřební daně, jako je daň z prodeje nebo daň z přidané hodnoty (DPH), například na potraviny nebo 
pohonné hmoty, je považováno za regresivní, protože všichni jsou zdaněni stejnou částkou bez ohledu na 
jejich finanční situaci. Naproti tomu příkladem progresivní daně je v některých zemích daň z příjmu, 
protože indexová pásma mění sazbu daně podle výše příjmu a čím více lidé vydělávají, tím vyšší daň platí 
(do určité míry). Je to proto, že mezní užitek (tj. užitečnost přebytku) je tím nižší, čím více člověk vydělává. 
Například když má člověk méně peněz, každá jednotka těchto peněz se stává hodnotnější. Zamyslete se 
nad tím; mezní užitek 10 EUR pro osobu vydělávající 4 000 EUR měsíčně je mnohem vyšší než pro osobu 
vydělávající 10 000 EUR měsíčně. 

Přecenění 

Třetím účelem daně je přecenění určitých statků. Položky mohou být zdaněny podle toho, zda představují 
veřejné "dobro" nebo veřejné "zlo". Daň může být uplatněna tak, aby vytvořila cenu, která přesně odráží 
přínosy a náklady pro společnost. Například vyšší daně na cigarety a alkohol mohou odradit od jejich 
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užívání, protože obojí má negativní vliv na zdraví lidí, zatímco daňové úlevy na cenu jízdních kol nebo 
elektromobilů mohou lidi motivovat k volbě těchto způsobů dopravy, které jsou lepší pro životní prostředí 
a lidské zdraví. Daň tak může být použita k odrazení od chování, které je považováno za společensky 
nežádoucí, a může být použita k motivaci chování, které je považováno za žádoucí pro společnost. 

Zastoupení 

Posledním R zdanění je reprezentace. Občané a další subjekty jsou obecně povinni platit daně pouze 
tehdy, pokud jim daňový orgán poskytuje politický hlas prostřednictvím zvolených zástupců. Vztah 
zdanění a reprezentace sahá až do doby před americkou revolucí. Tehdy protibritské heslo "Zdanění bez 
zastoupení je tyranie" odráželo nespokojenost amerických kolonistů s tím, že jsou zdaňováni britským 
parlamentem, politickým orgánem, do kterého si nezvolili žádné zástupce. Daně tedy mohou budovat 
zdravější demokracie, protože když je obyvatelstvo zdaněno, má tendenci požadovat silnější politické 
zastoupení a vládu. Tato dynamika přispěla ke vzniku takzvané "společenské smlouvy" nebo "fiskální 

smlouvy", kdy členové společnosti platící daně volí určité kandidáty a očekávají od nich, že zvýší a utratí 
příjmy daňových poplatníků způsobem, který je pro voliče výhodný. Studie zjistila, že ve 113 zemích v 
letech 1971-1997 vedlo zavedení nebo zvýšení daní bez současného zvýšení nebo zlepšení poskytovaných 
služeb k tomu, že se občané dožadovali svých práv a následných demokratických reforem6. Tato důvěra, 
kterou občané při placení daní poskytují úřadům, je důležitá pro budování sdílené odpovědnosti mezi 
občany a vládou. Tato důvěra je však ohrožena vnímáním nespravedlnosti, které má tendenci se zvyšovat, 
když mají běžní občané pocit, že platí příliš mnoho, zatímco bohatší subjekty nepřispívají svým 
spravedlivým dílem. 

Stabilita 

Dalším účelem daní je (makroekonomická) stabilita. Daň zajišťuje makroekonomickou stabilitu tím, že se 
používá jako fiskální páka v době, kdy je v ekonomice příliš velká poptávka a nedostatečná nabídka 
určitého zboží nebo služeb. Tato situace může zvýšit inflaci, která je definována jako obecná cena zboží a 
služeb měřená indexem spotřebitelských cen (CPI). Uvalení daně na nedostatkové zboží nebo služby může 
snížit poptávku, a tedy i inflaci.  

Udržitelnost 

A konečně, daň je pro vlády jižních států udržitelnějším zdrojem financí, a to z několika důvodů. Zaprvé je 
méně náchylná k náhlému odlivu peněz nebo kapitálu ze země, tzv. náhlému zastavení.  
 
Za druhé, daně z příjmů nepodléhají na rozdíl od dluhu splácení úroků. Financování projektů 
prostřednictvím dluhu může vést k tomu, že daně vybrané v tuzemsku půjdou na splácení dluhu, což sníží 
příjmy dostupné pro veřejné služby. Obsluha dluhu tak může pohltit daňové příjmy. Například v Nikaragui 
v roce 2008 pohltila dluhová služba čtvrtinu všech ročních daňových příjmů, což odpovídalo 36 % 
celkových veřejných výdajů a bylo to více než celý rozpočet země na zdravotnictví v tomto roce. Další 
příklad lze nalézt na Filipínách, kde dluhová služba v letech 1986 až 2008 na splátky úroků činila v průměru 
něco přes 25 % státního rozpočtu země. A to bez splácení jistiny úvěru; splácely se pouze úroky. V nedávné 
době, v roce 2010, bylo necelých 25 % (24,34 %) rozpočtu Filipín vynaloženo na splátky úroků a necelých 

 
6  Ross (2014) 
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30 % (28,95 %) na splácení jistiny. Naproti tomu 28,5 % z celkové částky bylo určeno na veřejné služby, 
jako je zdravotnictví, vzdělávání a bydlení7. 
 
Třetím důvodem, proč jsou daně jako nástroj financování vhodnější než dluh, je skutečnost, že v případě 
půjček mohou externí dárci (kteří nemusí nutně rozumět potřebám země) diktovat, jak bude půjčka 
použita, a nikoli domácí vláda. Zvýšení výběru domácích daní snižuje závislost země na vnějších půjčkách 
a jejich vysilující splácení do budoucna a poskytuje jí větší prostor pro určování vlastní národní politiky 
(fiskální suverenita), než aby ji diktovali dárci.  

A co pomoc? 

Zahraniční pomoc hraje určitou roli, avšak spoléhání se na pomoc namísto daňových příjmů jako na zdroj 
národních financí je spojeno s řadou problémů. Zaprvé, pomoc může u politických elit v zemi, která pomoc 
přijímá, podporovat chování, při němž se hledá renta, což je ekonomický pojem, který označuje situaci, 
kdy se subjekt snaží získat bohatství bez jakéhokoli recipročního přínosu produktivity. Zadruhé může 
způsobit, že se vládci budou zodpovídat spíše zahraničním dárcům než svému obyvatelstvu, čímž se zvýší 
odpovědnost vlády vůči dárcům a zároveň se obětovat její schopnost skutečně reagovat na potřeby svých 
občanů8.   Za třetí, pomoc je nestálá, protože její výše se může v krátkém časovém období rychle měnit. 
To snižuje schopnost vlády v zemi přijímající pomoc odpovídajícím způsobem plánovat do budoucna. A 
konečně, pomoc se nemůže vyrovnat potenciálu daňových příjmů. Někteří odhadují, že ztráta příjmů z 
korporátních daní států s nízkými příjmy byla v roce 20079 vyšší než kombinované rozpočty zahraniční 
pomoci států s vysokými příjmy. "Vypočítali jsme..., že ztráta z korporátních daní pro rozvojový svět v 
současné době činí 160 miliard USD ročně (80 miliard Kč). To je více než jedenapůlnásobek kombinovaných 
rozpočtů na zahraniční pomoc celého bohatého světa - 103,7 miliardy USD v roce 2007." (p. 2) 

Poznámky k moderní měnové teorii 

Další část příběhu o daních souvisí s moderní měnovou teorií (MMT). Z pohledu teoretiků MMT výdaje a 
zdanění ve vlastní měně vytvářejí cyklus, který umožňuje tvorbu peněz, a dává tak měně hodnotu. Peníze 
jsou do ekonomiky vydávány a následně zdaněny, tj. není vždy nutné, aby byly příjmy zaslány vládě 
předtím, než mohou být utraceny. To je trochu náročné pochopit, protože se to zásadně liší od způsobu, 
jakým se většina lidí učí o ekonomice přemýšlet! Více informací o tomto konceptu a jeho vztahu k daním 
naleznete v článku FreshUp o moderní měnové teorii. Je také důležité si uvědomit, že mnoho zemí na 
světě nemůže vydávat vlastní měny. A co víc, aby bylo možné obchodovat na mezinárodních trzích, musí 
se používat dolary, protože právě na dolar jsou navázány všechny ostatní měny. 
  
  

 
7 Všechny uvedené příklady lze nalézt v publikaci Action Aid, Tax Justice Advocacy Toolkit (2011). 

8 Koncepty odpovědnosti a reaktivity v politice lze připsat politologovi Peteru Mairovi. 

9 Death & Taxes (2008) 
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Tento průvodce daněmi přistupuje k daním z hlediska distributivní spravedlnosti. Distributivní 
spravedlnost je přístup, který se týká spravedlivého rozdělení výhod a břemen společenské spolupráce, 
jako je zdanění. Globální spravedlnost vyžaduje, aby všechny státy měly schopnost zajistit spravedlivé 
rozdělení výhod mezi své občany11. Státy proto musí mít schopnost koncipovat své právní a ekonomické 
instituce tak, aby odrážely koncepty distributivní spravedlnosti. Distribuční spravedlnost také znamená 
schopnost určovat výši státního rozpočtu & míru přerozdělování, což jsou důležité prvky fiskální politiky12. 
Mnohé země s nízkými příjmy se však potýkají s obtížemi při získávání příjmů, což ovlivňuje jejich 
schopnost realizovat přerozdělovací programy, které jsou klíčovým prvkem fiskálního sebeurčení. Tato 
příručka nastíní některé způsoby, jak k tomu dochází, a některá nabízená politická řešení.  

Daně jsou klíčovým nástrojem používaným k přerozdělování zdrojů, a proto je debata o daňové politice 
jednou z mála oblastí práva, v níž se diskuse o distributivní spravedlnosti považuje za vhodnou. Většina 
ostatních ekonomických předpisů je zaměřena spíše na maximalizaci bohatství než na jeho rozdělování. 
Odlišnost diskusí o daních v právu spočívá v tom, že daně jsou nástrojem, který se používá po maximalizaci 
produktivity, a teprve poté se přistupuje k novému uspořádání rozdělení bohatství ve společnosti.  

č ě

Daně jsou nezbytné k financování základních služeb. To se týká zejména zemí v Africe, Asii a Latinské 
Americe (jižní země), a to z řady důvodů. Zaprvé, jižní daňové úřady mají již nyní tendenci mít 
nedostatečné zdroje, a to z mnoha důvodů, z nichž jedním je otázka státního dluhu (viz kurz věnovaný 
tématu dluhu). To vytváří začarovaný kruh, v němž se daňové orgány s nižšími příjmy snaží zlepšit svou 
schopnost výběru daní. 

Klíčovým problémem, který se vyskytuje napříč všemi zeměmi, je spojení mezi daňovou spravedlností a 
rozvojem. V roce 2000 začala organizace Christian Aid spojovat daně s globálními problémy nerovnosti & 
rozvoje tím, že zveřejnila skutečnost, že rozvojové země přicházejí o více peněz v důsledku daňových úniků 
velkých korporací, než dostávají prostřednictvím oficiální pomoci 13. Kromě toho globální daňová pravidla, 
která usnadňují vyhýbání se placení daní, využívají korporace a bohatí jednotlivci k tomu, aby záměrně 
připravili země o zdroje, které potřebují k uspokojení svých potřeb a plnění závazků v oblasti lidských práv. 
Obhájci daňové spravedlnosti považují daňový podvod nebo špatné praktiky za problém, který se týká 
lidských práv, protože bez státních příjmů z daní je pro vládu mnohem obtížnější plnit závazky týkající se 
zdraví, vzdělávání, bezpečnosti, změny klimatu a dalších otázek. 

 
10Obsah této části je převzat z knihy Tax Justice, the Ongoing Debate (2002). 

11 Appeldoorn (2016) 

12 Dietsch (2015, p.35) 

13 Viz ‘Death & Taxes’ (2008) 
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Nedostatečné daně od korporací & bohatých jednotlivců mají navíc dominový efekt na domácí úrovni, 
pokud jde o zátěž spojenou se zajištěním dostatečných daňových příjmů, protože když vlády nemají 
dostatečné daňové příjmy z různých zdrojů, aby uspokojily potřeby země, jsou motivovány k tomu, aby 
daňovou zátěž přenesly na obyčejné lidi.  

Kromě toho, když vlády snižují veřejné výdaje nebo zvyšují daně pro každodenní život, aby zaplnily mezeru 
v příjmech, dopadá tato zátěž neúměrně na určité sociální skupiny.  Jedním ze způsobů, jak to v případě 
neexistence korporátních daní dělají, je zvyšování nepřímých daní, jako je daň z přidané hodnoty. To 
neúměrně postihuje ženy a dívky14, protože většinu svých příjmů vynakládají na zboží pro domácnost. 
Kromě toho paušální osobní daně s větší pravděpodobností zvýší daňové zatížení osob s nižšími příjmy. V 
mnoha zemích jsou to neúměrně ženy.  

Navíc podle Mezinárodní organizace práce (ILO) ženy vykonávají více než 76,2 % všech hodin neplacené 
pečovatelské práce, takže když vlády v rámci úsporných opatření snižují veřejné služby, aby zvýšily příjmy, 
ženy fungují jako "tlumiče nárazů" a přebírají pečovatelskou a vzdělávací práci, kterou je třeba vykonávat 
bez ohledu na veřejnou podporu. 

ň č ň
ě

Někteří tvrdí, že ke zdanění bez zastoupení dochází i dnes, neboť globální daňová pravidla jsou vytvářena 
bez přispění chudých zemí, takže jsou z definice nereprezentativní. Spíše, než odpovědné svým občanům 
jsou vlády mnoha jižních zemí ve skutečnosti odpovědnější dárcům a mezinárodním finančním institucím 
(MFI), které jim poskytují pomoc a dluh, zejména proto, že vlády mnoha jižních zemí jsou na pomoci a 
dluhu závislé, protože tvoří vysoké procento jejich příjmů. Dárci a mezinárodní finanční instituce mohou 
u své pomoci (tzv. vázané pomoci) nebo u dluhu (tj. půjček) stanovit podmínky. Politiky, které tyto 
podmínky vyžadují, mohou ve skutečnosti vládě ztížit získávání příjmů prostřednictvím daní. 
 
"Daňový konsensus" odkazuje na tento obecný soubor zásad, kterých se drží zejména mnohostranní dárci 
ve svých doporučeních pro rozvojové země v oblasti daňové politiky15. Organizace Christian Aid zkoumala 
roli MMF při prosazování konkrétních daňových politik v 18 subsaharských zemích, aby našla vzorce v 
jejich doporučeních, a zjistila, že MMF se snaží vnutit zemím "univerzální" daňovou politiku bez ohledu na 
jejich konkrétní situaci16. Klíčovým prvkem daňového konsensu bylo například zaměření na nepřímé daně 
– zejména přechod na daň z přidané hodnoty, která je regresivní daní, neboť se uplatňuje na všechny 
stejně bez ohledu na jejich příjem, a jak bylo uvedeno výše, může mít nepřiměřený dopad na ženy a dívky. 
 
Dluh byl používán jako prostředek pro tuto podmíněnost během dluhové krize v 80. a 90. letech 20. století 
v zemích globálního Jihu. Tato dluhová krize vedla k tomu, že mezinárodní finanční instituce, jako je 
Světová banka a MMF, poskytly globálnímu Jihu více půjček [viz článek FreshUp o dluhu]. Podmínky 

 
14 Podrobnosti naleznete na webových stránkách Globální aliance pro daňovou spravedlnost 
15 Viz Cobham (2007) 
16 Viz Marshall (2009) 
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vyžadované pro získání přístupu k půjčkám zahrnovaly minimalizaci zdanění zahraničních investorů 
Předtím však bylo zdanění zahraničních investorů důležitou pákou pro zvýšení vládních příjmů.  
 
Studie zkoumající doporučení MMF pro 18 subsaharských zemí v letech 1992 až 2008 zjistila, že jednou z 
nejčastěji doporučovaných daňových změn bylo zavedení DPH. 17 V daňovém konsensu se ukázalo jako 
populární používání "hříšných" daní. Tato strategie však může mít negativní dopady na chudé spotřebitele 
i výrobce. Příkladem je Indie, kde regresivní daně z petroleje a parafínu byly zaměřeny na chudé Indy.  
 

ň

Daňová neutralita 

Klíčovou zásadou daňového konsensu je daňová neutralita, což znamená snahu vyhnout se změnám, 
které by mohly narušit trh. V důsledku toho se daňová neutralita projevuje zvýšením zdanění spotřeby 
oproti zdanění obchodu nebo přímému zdanění příjmů. Klíčovým problémem daňové neutrality je to, že 
předpokládá, že dokud nebudou existovat rušivé daně, například daně, které by ovlivňovaly obchodní 
praxi, bude ekonomika poskytovat efektivní a optimální alokaci zdrojů. Daňová neutralita rovněž 
předpokládá, že vlády mají k dispozici řadu dalších nástrojů k řešení nerovnosti, avšak v případě mnoha 
zemí, zejména rozvojových, tyto předpoklady neplatí. Je tomu tak proto, že kvůli již tak slabým systémům 
výběru daní, oslabeným například dluhovou zátěží, nebude ekonomika před zdaněním efektivní a vlády 
obvykle nebudou mít k dispozici řadu nástrojů k mobilizaci příjmů a přerozdělování bohatství.  

Liberalizace obchodu a její vztah k daním 

Daňový konsensus podpořil také liberalizaci obchodu, jinými slovy snížení zdanění vývozu i dovozu. Podle 
neoklasické školy liberalizace obchodu zvyšuje efektivnost trhu. Logika snižování dovozních cel spočívá v 
tom, že pokud malá ekonomika sníží svá cla, zvýší tok dovozů, na které budou uvaleny daně z domácí 
spotřeby. Doprovodné dobře provedené zvýšení spotřební daně, které se rovná poklesu cla, proto 
ponechá ceny na stejné úrovni a zároveň zvýší příjmy z širší daňové základny18. Ukázalo se však, že reakce 
příjmů je velmi slabá, zejména v nejchudších zemích, kde obchodní daně tvořily významnou část příjmů. 
Mnoho jižních zemí se do značné míry spoléhá na zdanění dovozu, protože tyto daně se relativně snadněji 
vybírají a jsou méně nákladné na správu než jiné formy zdanění, zejména daň z neformální ekonomické 
činnosti, která je v jižních zemích převládající. Zrušení této možnosti znamená pro mnoho zemí odstranění 
klíčového způsobu získávání daňových příjmů. Navzdory této situaci mnoho zemí v posledních desetiletích 
postupně snižovalo obchodní cla kvůli podmínkám Světové banky a MMF.   

Fiskální politika na straně nabídky 

Podle neoklasické školy se snižováním daní a zaváděním politiky daňového konsensu stimuluje 
ekonomika. Argumentuje se tím, že když se bude postupovat "pro podnikání" (tj. sníží se daň z příjmu 
právnických osob), finanční přínos se přenese na všechny jednotlivce ve společnosti. Tato teorie je známá 

 
17  Viz Investopedia, ‘Supply-side Economics’ 

18 Navíc bylo zdůvodněno, že investice pomohou rozvoji země, přinesou pracovní místa, infrastrukturu atd. a že 
výsledná konkurence s evropským dovozem bude pro spotřebitele nejlepší. 
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jako ekonomie strany nabídky nebo daňová politika strany nabídky. Teorie je následující19: Snížením daně 
z příjmu fyzických osob budou mít lidé více peněz v kapsách, a proto budou moci více utrácet, což podpoří 
výrobu a hospodářský růst. Snížením daně z příjmu právnických osob budou mít podniky větší zisk a budou 
mít více prostředků na najímání většího počtu pracovníků a investice do zlepšení svých služeb, což 
prospěje celé společnosti. Tím, že zaměstnávají více lidí a zvyšují mzdy, přidávají spotřebitelům více peněz 
do kapes. Tento cyklus pokračuje (jak se předpokládá), což vede k většímu hospodářskému růstu, který 
kompenzuje ušlé daňové příjmy.  Ekonomové orientovaní na nabídku se domnívají, že vysoké daňové 
sazby silně odrazují od efektivního využívání zdrojů, a v minulosti se zaměřovali spíše na podporu snižování 
daně z příjmů právnických než fyzických osob. 
 
Tato teorie však neplatí vždy. Například zvýšení daní pro osoby s nejvyššími příjmy, které provedl Bill 
Clinton, způsobilo zvýšení hospodářského růstu po dobu 8 let a vytvoření více než 20 milionů pracovních 
míst. Naproti tomu George W. Bush v letech 2001 a 2003 snížil horní sazbu daně a snížil horní sazby z 
kapitálových zisků a dividend. Navzdory prognózám v souladu s ekonomií strany nabídky ekonomika sotva 
rostla20. V Kansasu navíc v roce 2012 došlo k drastickému snížení daní pro osoby s nejvyššími příjmy & 
majitele firem, zatímco v Kalifornii byly daně pro osoby s nejvyššími příjmy zvýšeny na nejvyšší sazbu v 
USA. Kansas nyní zaostává za většinou ostatních států, pokud jde o hospodářský růst, zatímco Kalifornie 
si v žebříčku polepšila. Nicméně, jak již bylo řečeno, existuje mnoho souvisejících faktorů a může být 
obtížné s vysokou mírou jistoty určit účinky a určit přesný výsledek jedné teorie nebo souboru politik. 
  
Dalším argumentem proti fiskální politice na straně nabídky je skutečnost, že mezi podniky roste tendence 
provádět zpětný odkup akcií namísto reinvestování v souladu s předpoklady této teorie. K zpětným 
odkupům dochází tehdy, když společnosti vkládají hotovost, kterou mohou získat z nižších daní, zpět do 
kapes svých akcionářů, místo aby investovaly do nových závodů, zařízení, inovativních podniků nebo svých 
zaměstnanců. Podle údajů Centra pro daňovou politiku (Tax Policy Center) vynaložily americké společnosti 
v roce 2018 více než 1,1 bilionu dolarů na zpětný odkup svých akcií, místo aby investovaly do nových 
závodů a zařízení nebo více platily svým zaměstnancům.21  

Konkurence je pro ekonomiku dobrá 

Dalším neoklasickým zdůvodněním daňového konsensu je, že zvýšená konkurence je dobrá, protože 
povzbuzuje společnosti k výrobě lepších výrobků & snižuje náklady na zboží, aby přilákaly spotřebitele. V 
posledních desetiletích však došlo k posunu od konkurence mezi podniky ke konkurenci mezi státy. 
Globalizovaná povaha mobilního kapitálu znamená, že daňové systémy existující v jedné části světa 
mohou ovlivňovat hospodářskou činnost v jiné části světa. Výsledkem toho je, že i když jsou daňové zákony 
suverénní a spadají spíše do kompetence jedné země, daňové zákony existující v zemi A mohou ovlivnit 
hospodářskou činnost, která se odehrává v rámci hranic země B. Vlády si nyní navzájem konkurují, aby 
přilákaly soukromé investice. Toho dosahují mnoha způsoby: prostřednictvím omezených předpisů, aby 
společnosti mohly svobodněji podnikat bez tzv. byrokracie. Nebo se k přilákání investic využívají daňové 
úlevy, daňové prázdniny a daňové úlevy. Například "maquily" v Latinské Americe mohou být v některých 
zemích osvobozeny od dovozního cla, daně z příjmu, daní z repatriace zisku, DPH, majetkových daní a 
komunálních daní.  

 
19 Viz Investopedia, ‘Supply-side Economics’ 

20  Viz video, The Failure of Trickle-Down Economics | Robert Reich, 2017 

21 Viz CNBC (2018) 
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Logika snižování sazeb daně z příjmu právnických osob spočívá v tom, že se předpokládá, že tímto 
způsobem mohou země přilákat kapitál, který zvýší produktivitu pracovníků, protože se zvýší počet strojů, 
zařízení a vybavení, což teoreticky povede ke zvýšení mezd pracovníků. V důsledku této logiky klesla v 
letech 1985 až 2018 celosvětová průměrná sazba daně z příjmu právnických osob ze 49 % na 24 %22. Od 
80. let 20. století klesá sazba daně z příjmů právnických osob, nejvyšší sazba daně z dědictví & nejvyšší 
sazba daně z příjmů fyzických osob. Příkladů snižování daně z příjmů právnických osob je na celém světě 
mnoho. Například ve Spojeném království klesla sazba z 28 % v roce 2010 na 19 % v roce 2017 a na 17 % 
v roce 2020. V USA klesla z 35 % na 21 % díky zákonu Tax Cuts & Jobs Act z roku 2017. V jižních zemích 
bylo toto snížení ještě výraznější. Logika & zákony, které původně sloužily k přilákání investic za účelem 
rozvoje některých zemí, se nyní přeměnily v mechanismy, které mohou firmy využívat k tomu, aby se 
vyhnuly placení daní. Například v Guatemale v roce 2005 činily daňové ztráty způsobené existencí maquil 
téměř 16 % celkových vybraných daní v daném roce23. 
 
Celosvětovým trendem je, že když se snižuje daň z příjmu právnických osob, zvyšuje se DPH, což je 
regresivní daň, která má tendenci neúměrně dopadat na ženy a dívky. V zemích s nízkými příjmy se dvě 
třetiny daňových příjmů získávají prostřednictvím nepřímých daní, jako je DPH.  Zatímco státy s vysokými 
příjmy byly většinou schopny ochránit své příjmové toky přesunutím daňové zátěže na relativně nemobilní 
ekonomické faktory, jako je práce, příjmy a spotřeba (s převážně regresivními účinky), státy s nízkými 
příjmy obecně nebyly schopny kompenzovat pokles příjmů z daně z příjmů právnických osob24.  
  
Navzdory argumentům pro daňovou konkurenci, podle nichž jsou nižší daňové režimy nezbytné pro 
přilákání investorů, kteří následně zajistí pracovní místa, příjmy, infrastrukturu a zvýšení mezd, řada studií 
napříč zeměmi dospěla k závěru, že náklady na daňové pobídky v podobě ušlých příjmů často převažují 
nad přínosy v podobě zvýšených produktivních investic. Vítězi daňové soutěže jsou nadnárodní 
společnosti, které se mohou navzájem přetahovat s vládami o investice neustálým snižováním daňových 
sazeb. Kdo v této dynamice ztrácí, jsou občané, jejichž vlády přicházejí o příjmy, z nichž by mohly 
financovat veřejné služby. 
  

ě ř
ň

Většina stávajících daňových pravidel pro jednotlivé země byla vytvořena ve dvacátých letech 20. století 
ve světě, kde byl prvořadý hmotný kapitál: továrny, sklady a fyzické zboží. Dva zásadní vývojové trendy 
vedly k tomu, že současná daňová pravidla neudržela krok s uvedeným vývojem, a díky tomu mohou nyní 
společnosti využívat globálních daňových pravidel, aby minimalizovaly výši daní, které platí, a 
maximalizovaly výši zisku.  
 
Prvním vývojem bylo zrušení kapitálových kontrol v 70. a 80. letech 20. století. To umožnilo společnostem 
snadno přesouvat své operace a kapitál mezi zeměmi. Poprvé po druhé světové válce mohly korporace 

 
22 (Tørsløv et al.) 
23 (Tørsløv et al.) 
24 Avi-Yonah 2000, Dietsch 2011a, citováno v: van Apeldoorn, 2016  
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hrozit suverénním národním státům, že je opustí, pokud nebudou mít příznivé podmínky, a hrozit tak 
náhlým zastavením toku příjmů a s tím spojené zaměstnanosti atd. Mohly tak trefit dvě mouchy jednou 
ranou: mohly získat co nejvyšší zisky bez ohledu na potřeby země, v níž sídlily, a mohly národnímu státu 
diktovat podmínky svých investic. To omezilo a nadále omezuje politický prostor státu, což má za následek 
snížení příjmů státu z daně z příjmu právnických osob.  
 
Odstranění kontroly kapitálu také vyvolalo vznik "závodu ke dnu"; soutěž mezi zeměmi v sazbě daně z 
příjmu právnických osob, kterou vybírají od právnických osob. Od doby, kdy se kapitál stal mobilnějším, 
se národní státy snaží přilákat přímé zahraniční investice (PZI) prostřednictvím nízkých daňových sazeb, 
finančních pobídek, a dokonce i finančního tajemství. MMF, Světová banka, regionální rozvojové banky a 
EU se podílely na prosazování této rozvojové strategie známé jako „tax consensus“. 
 
Důsledkem kapitálové mobility je odliv kapitálu. Únik kapitálu označuje rychlý odchod peněz ze země a je 
definován jako převod aktiv do zahraničí s cílem snížit ztrátu jistiny, ztrátu výnosu nebo ztrátu kontroly 
nad finančním bohatstvím v důsledku vládou sankcionovaných činností. Může se jednat o reakci na mnoho 
podnětů, a ne vždy je nezákonný. Jedním z klíčových důvodů úniku kapitálu je však snaha držitele aktiv 
vyhnout se placení daní. Nicholas Shaxson shrnuje: "Abyste unikli pravidlům, která se vám nelíbí, odvedete 
své peníze jinam, do offshore, za hranice.”25 
 
Druhý vývoj spočívá v tom, že v dnešním vysoce digitalizovaném a finančně centralizovaném světě mohou 
nadnárodní společnosti provozovat svou činnost v jurisdikci, ve které jsou fyzicky přítomny jen málo nebo 
vůbec ne. Stávající pravidla26 říkají, že zisky společnosti mohou být zdaněny pouze v jiné zemi, než ve které 
má společnost sídlo, pokud je tam fyzicky přítomna. To však často neplatí, pokud jde o nehmotné položky, 
například duševní vlastnictví. Navíc země, v níž má sídlo určitá společnost, například země A & globální 
centrála společnosti Tech Company Inc. nemá tendenci zdaňovat příjmy ze zahraničních aktivit této 
společnosti, protože předpokládá, že daň obdrží země, v níž společnost působí, tj. země B. Ne vždy tomu 
tak však je, zejména v případě nehmotného zboží. 
 

Vyhýbání se placení daní z př jmů pr vnick ch osob v zem ch glob ln ho Jihu 

Označení zemí, které se vyhýbají placení daní, za "chudé" neodráží přesně situaci. Často jsou bohaté na 
zdroje, ale chudé na příjmy, protože využívají globálních pravidel k vyhýbání se placení daní. Nejsou chudé 
ze své podstaty, ale byly zchudlé. Zpráva OECD z roku 1998 "Škodlivá daňová konkurence: An Emerging 
Global Issue"27 (Vznikající globální problém), která poprvé zařadila otázku vyhýbání se daňovým 
povinnostem na politickou agendu. Tím, že OECD ukázala, jak bohatým jednotlivcům a nadnárodním 
společnostem usnadňují státy, které soutěží o přímé zahraniční investice (PZI), prozíravě varovala, že to 
může ovlivnit daňovou suverenitu států. Může to "narušit národní daňové základy", "změnit strukturu 
zdanění" a "bránit uplatňování progresivních daňových sazeb a dosahování redistribučních cílů".28  

 
25 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf 
26 Stejně jako v 2021 

27 Viz OECD (1998) 

28 OECD (1998, s. 14) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf
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 Vyhýbání se placení daní stojí rozvojové země více, než kolik dostávají na pomoci. MMF odhaduje 
dlouhodobou ztrátu příjmů rozvojových zemí z daňových úniků u právnických osob na 200 miliard USD29. 
Korporátní daň je v těchto zemích zásadnější než v zemích globálního Severu, protože v zemích globálního 
Jihu velká část obyvatelstva nevydělává tolik peněz, aby si na daň vydělala. Pokud by nadnárodní 
korporace v těchto zemích daň platily, mohlo by to znamenat obrovský rozdíl. Například v Zambii přišly 
veřejné služby v důsledku daňových úniků společnosti Zambia Sugar a zvláštních daňových úlev, které jí 
byly poskytnuty, odhadem o 27 milionů USD. To je dost peněz na to, aby 48 000 zambijských dětí mohlo 
chodit do školy. V "zemích s nižšími příjmy" se daňové ztráty rovnají téměř 52 % jejich kombinovaných 
rozpočtů na veřejné zdravotnictví"30. 
 

Vyhýbání se placení daní zvyšuje regresivní zdanění v zemích globálního Jihu 

Snížení daní od právnických osob v kombinaci se slabými systémy výběru daní (které jsou samy o sobě 
dále oslabeny nedostatečnými příjmy) znamená, že jižní země mají omezené možnosti, jak získat příjmy. 
Jednou z mála zbývajících metod je proto zdanění běžných občanů. Vzhledem k povaze mnoha jižních 
společností, v nichž je neformální sektor rozsáhlý a venkovské obyvatelstvo bývá také početné, což brání 
hladkému výběru daní, zavádějí vlády regresivní daně pro obyvatelstvo prostřednictvím DPH, aby zajistily 
maximální výnosy. Regresivní daň je taková daň, která je uvalena tak, že se sazba daně snižuje s rostoucí 
částkou, která je předmětem zdanění. Ty mají obecně regresivní účinek na rovnost příjmů. 31 Je tomu tak 
přesto, že venkovské obyvatelstvo a osoby v neformálním sektoru jsou těmi, kteří si mohou dovolit platit 
DPH nejméně. Právě tito obyvatelé nakonec utratí mnohem vyšší procento svých minimálních příjmů za 
základní zboží a služby, které jsou zatíženy DPH než ti, kteří mají mnohem vyšší disponibilní příjmy. K tomu 
přistupuje skutečnost, že progresivní majetkové daně a jiné daně z majetku se z politických důvodů32 
obtížně zavádějí a progresivním daním z příjmu a kapitálových zisků se lze poměrně snadno vyhnout nebo 
je obejít33. 

Vyhýbání se daním snižuje předvídatelnost příjmů 

V zemích, které nemají stabilní daňovou základnu, jsou daňové příjmy snížené & nepředvídatelné, což 
ztěžuje plnění funkcí uvedených v první části a také disponování příjmy potřebnými na výdaje na 
infrastrukturu & veřejné služby. Bez této předvídatelnosti příjmů do budoucna je schopnost plánovat 
budoucí rozvoj své země poněkud oslabena. Například otázky, jako je boj proti HIV, reakce na malárii a 
řešení vysoké mateřské a kojenecké úmrtnosti, vyžadují od vlád spolehlivé dlouhodobé financování. Tato 
zásada se projevuje v Bolívii, kde od roku 2005 bolivijská vláda ruší privatizační politiku obsaženou v 
programu strukturálních úprav (půjčky s podmínkami), který jí uložil MMF. Vláda se snažila změnit 
strukturu licenčních poplatků a daní uplatňovaných vůči nadnárodním společnostem (MNC), což přineslo 

 
29 Viz Shaxson (2015) 

30 Mansour (2020) 
31 Ahmad & Stern, 1989 (p. 1021, as cited in van Apeldoorn, 2016) 
32 Ahmad & Stern, 1989 (citováno in van Apeldoorn, 2016) 
33 Bird & Zolt (2005, s. 933) 
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zvýšení státních příjmů z těžby ropy a zemního plynu. To poskytlo vládě větší fiskální prostor a umožnilo jí 
to zvýšit výdaje na sociální služby včetně důchodů, zdravotní péče a vzdělávání. 
 
Vyhýbání se placení daní ovlivňuje dodržování daňových předpisů na domácím trhu 

Vyhýbání se placení daní může ovlivnit také dodržování daňových předpisů. Je tomu tak proto, že pro 
zajištění dodržování daňových povinností je rozhodující pocit, že daně občanů jsou správně využity & že 
se ostatní ekonomické subjekty svým daňovým povinnostem nespravedlivě nevyhýbají.  
  
Klasické studie o dodržování daňových předpisů zjistily, že dodržování daňových předpisů pozitivně závisí 
na (i) vnímané nebo očekávané úrovni přerozdělování & (ii) očekávání jednotlivců ohledně úrovně 
dodržování daňových předpisů ostatními34. Již bylo prokázáno, že vyhýbání se placení daní snižuje 
dostupné příjmy v zemích globálního Jihu, čímž se snižuje schopnost přerozdělování a následně 
pravděpodobně ovlivňuje dodržování daňových předpisů v postižených zemích. Úroveň dodržování 
daňových předpisů je navíc dramaticky oslabena absencí mezinárodních opatření proti daňovým únikům 
prostřednictvím daňových rájů a nadnárodních firem. To poukazuje na chybu ve stávajícím daňovém 
konsensu, který neumožňuje přímé přerozdělování bohatství, a podporuje tak sebeposilující cyklus 
zhoršeného dodržování daňových předpisů. Existují totiž důkazy, které ukazují, že velikost šedé ekonomiky 
přímo závisí na úrovni "daňové morálky", tj. na víře v to, že placení daní přispívá společnosti.35 

Eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS) 

Eroze základu daně (snižování objemu státních příjmů z daní odečítáním plateb, jako jsou úroky nebo 
licenční poplatky, od zdanitelných zisků) a přesouvání zisků (přesouvání zisků do jurisdikcí s nízkým nebo 
žádným zdaněním nebo tam, kde společnost nevyvíjí žádnou nebo jen malou hospodářskou činnost) se 
týká souboru daňových strategií používaných k využívání nesouladu a rozdílů v daňových systémech 
jednotlivých zemí. Vyšší závislost rozvojových zemí na dani z příjmu právnických osob znamená, že jsou 
BEPS postiženy neúměrně. První komplexní pohled na náklady vlád celého světa na přesun zisků zjistil, že 
vlády EU a rozvojových zemí jsou hlavními poraženými tohoto přesunu36. O více než 200 miliard dolarů z 
500 miliard dolarů, o které globálně přicházejí v důsledku BEPS, přichází země globálního Jihu; je to více, 
než kolik tyto země dostávají na pomoci od zemí globálního Severu.  
 
Téměř 40 % zisků nadnárodních společností se každoročně přesouvá do daňových rájů. Na základě zpráv 
podávaných největšími nadnárodními společnostmi členům OECD stojí daně, které se každoročně ztrácejí 
kvůli zneužívání mezinárodního zdanění právnických osob a soukromým daňovým únikům, země 
dohromady ekvivalent téměř 34 milionů ročních platů zdravotních sester každý rok – nebo roční plat jedné 

 
34 Bosco & Mittone (1997) 
35 Torgler & Schneider, 2009. 
36 Tørsløv, Wier & Zucman (2020) 
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zdravotní sestry každou sekundu. OECD konzervativně odhaduje37, že kvůli BEPS se ztrácí 4-10 % 
celosvětových příjmů z daně z příjmů právnických osob (100-240 miliard USD ročně) 38.  
  
Novější údaje organizace Tax Justice Network analyzující údaje OECD sledují, že zisky podniků přesunuté 
do daňových rájů v hodnotě 467 miliard USD vedou ročně ke ztrátě 117 miliard USD na celém světě39. 
Jedná se však pouze o souhrn údajů z 15 zemí. S využitím kvalitnějších údajů z roku 2017 síť Tax Justice 
Network odhadla, že přesouvání zisků v případě údajů z USA se pravděpodobně pohybuje kolem 840 
miliard USD, & extrapolací na celosvětový obrázek dospěla k částce 1,3 bilionu USD ročně. Včetně 
nepřímých dopadů závodu ke dnu roční ztráty způsobené využíváním daňových rájů nadnárodními 
společnostmi pravděpodobně přesahují 500 miliard USD40.  
 
Převodní (nesprávné) ceny neboli „kreativní účetnictví“  

Mezinárodní regulace vyžaduje, aby společnosti stanovovaly ceny zboží a služeb, jako by je prodávaly na 
volném trhu a jako by je neprodávaly mezi dceřinými společnostmi. To má zajistit, aby byly odpovídajícím 
způsobem zdaněny. Toto pravidlo se nazývá "princip tržního odstupu", tj. zboží a služby by měly být 
prodávány "za tržních podmínek".41 Existují oprávněné důvody, proč převodní ceny existují, například 
pokud má společnost dceřinou společnost ve Francii, která vyrábí ocet, a dceřinou společnost v Irsku, která 
ho stáčí do lahví, pak existují důvody, proč chcete mít možnost prodávat mezi různými dceřinými 
společnostmi. Pokud však k tomu nedochází za použití principu tržního odstupu a místo toho se snižuje 
deklarovaný zisk společnosti, a tedy i zdanitelný příjem, nazývá se to nesprávné stanovení převodních cen. 
Zjednodušeně řečeno, prodávají se zdroje nebo položky dceřiné společnosti za jinou než tržní cenu s cílem 
vykázat nižší zisky & tedy zaplatit nižší daň.  
 
Uveďme si příklad. Představme si, že sídlo společnosti je v zemi A, kde je sazba daně z příjmů právnických 
osob 35 % (ze zisku před zdaněním). Může založit dceřinou společnost v zemi B, která má nižší sazbu daně, 
například 5 %. Společnost pak může zemi A sdělit, že její zisk před zdaněním je nižší, než si země A myslí, 
protože ve skutečnosti musí dceřiné společnosti platit za používání duševního vlastnictví. Například při 
zisku 1 milion USD před zdaněním může společnost poslat dceřiné společnosti 800 000 USD na licenčních 
poplatcích a licencích, čímž se drasticky sníží částka zisku, z níž může být vyměřena vyšší (35%) daň z příjmů 
právnických osob; 200 000 USD místo 1 milionu USD. Přesunem zisku před zdaněním do zahraničí do 

 
37 Viz OECD (2017) 
38 OECD (2015, P.4) 
39 Viz Tax Justice Network (2021) 
40 K tomuto odhadu se dospělo na základě metodiky vytvořené výzkumníky Mezinárodního měnového fondu. 
41 Článek OECD, který na tuto zásadu odkazuje, je následující: 
Článek 9 ustanovení vzorové smlouvy OECD:  
"Pokud se A) podnik jednoho smluvního státu přímo nebo nepřímo podílí na řízení, kontrole nebo kapitálu podniku 
druhého smluvního státu, nebo   
B) se tytéž osoby přímo nebo nepřímo podílejí na řízení, kontrole nebo kapitálu podniku smluvního státu & 
podniku druhého smluvního státu,   
A v obou případech jsou mezi oběma podniky v jejich obchodních nebo finančních vztazích stanoveny nebo uloženy 
podmínky, které se liší od podmínek, které by byly stanoveny mezi nezávislými podniky, pak veškeré zisky, které by, 
nebýt těchto podmínek, připadly jednomu z podniků, ale z důvodu těchto podmínek tak neučinily, mohou být 
zahrnuty do zisků tohoto podniku a podle toho zdaněny." 
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jurisdikce s nižší daňovou sazbou prostřednictvím dceřiné společnosti v oblasti duševního vlastnictví platí 
společnost celkově podstatně nižší daň, než kdyby neměla možnost vytvořit offshorové dceřiné 
společnosti v jurisdikcích s nižší daňovou sazbou. 
  
U hmotného zboží (na rozdíl od duševního vlastnictví) je velmi dobře možné sledovat a regulovat převodní 
ceny. Co se však stane ve scénáři, kdy položky, s nimiž se obchoduje mezi dceřinými společnostmi, nemají 
na trhu snadné srovnání, a proto nelze cenu přesně určit? Jak lze například určit hodnotu tohoto loga? Lze 
pádně argumentovat, že velká část hodnoty společnosti Apple pochází z její pověsti, takže nemá smysl 
srovnávat hodnotu duševního vlastnictví společnosti Apple s hodnotou zcela nové společnosti, která nemá 
žádnou společenskou pověst. Vyvstává tedy otázka, za jakou cenu by měl Apple prodávat své duševní 
vlastnictví dceřiným společnostem Applu? Tato otázka je v dnešním digitalizovaném světě stále 
aktuálnější, avšak pravidla pro sledování a regulaci převodních cen v oblasti duševního vlastnictví nedrží 
krok s globálním technologickým vývojem. Vzhledem k tomu, že pro mnoho takových převodů neexistují 
srovnatelné tržní transakce, které by umožnily přesné stanovení ceny, budou MNC pravděpodobně i 
nadále schopny manipulovat systémem pro daňové účely42, dokud nebude existovat systém pro přesné 
stanovení tržních cen v oblasti duševního vlastnictví. 
  
Oběťmi nesprávného určování cen v obchodním styku jsou často chudší země, kde mají finanční úřady 
často nedostatečné zdroje a nejsou schopny sledovat nebo prokázat, co se děje. Mbekiho zpráva odhalila, 
že africké země přicházejí o více než 50 miliard USD ročně v důsledku nezákonných finančních toků (IFF), 
přičemž významnou příčinou těchto ztrát je nesprávné stanovení převodních cen. Podle výzkumu 
organizace Action Aid by 20 rozvojových zemí mohlo kvůli globálním daňovým pravidlům přijít až o 2,8 
miliardy dolarů z daňových příjmů od společností Facebook, Alphabet Inc (mateřská společnost Googlu) a 
Microsoft. To je nespravedlivé, zejména s ohledem na to, že rozvojové země nabízejí technologickým 
firmám nové trhy, větší globální známost značky a miliardy dat nových uživatelů, což se promítá do 
neustálého růstu příjmů. 
  

Je ironií, že některé z metod, které země používají, aby získaly zpět ztracené daňové příjmy, ve skutečnosti 
ovlivňují používání aplikací, jako je Facebook. V roce 2018 vlády Ugandy, Zambie a Beninu oznámily nebo 
zavedly nové daně pro zákazníky mobilního internetu za používání některých aplikací43. Tyto daně (které 
jsou zároveň snahou o ochranu národních telekomunikačních odvětví) jsou částečně důsledkem snížení 
daňového základu v důsledku činnosti firemních subjektů. 

Tajné jurisdikce 

Dopad nesprávného oceňování převodů je umocněn globálním utajováním a nedostatečnou 
transparentností finančního výkaznictví. Tajné jurisdikce, známé spíše jako daňové ráje, usnadňují 
neprůhlednost finančních podílů a transakcí. Umožňují společnostem a bohatým jednotlivcům skrývat 
majetek a vyhýbat se tak placení daní. Odmítají sdílet informace o těchto aktivech s ostatními zeměmi a 
brání tak ostatním zemím zjistit, zda jejich obyvatelé nebo společnosti, které působí na jejich území, drží 
více majetku, než je deklarováno. V roce 2015 bylo téměř 40 % zisků MNC vytvořených mimo zemi, kde 
sídlí jejich mateřská společnost, přesunuto do daňových rájů. 

 
42 Avi-Yonah (1995, as cited v van Apeldoorn, 2016). 
43 van Apeldoorn (2016) 
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Agesivní daňové plánování 

Po čtyřech desetiletích ekonomické globalizace, kdy se společnostem stále více usnadňuje působení za 
hranicemi, je zřejmé, že mnohé z těchto společností přijaly tzv. agresivní daňovou politiku, aby se vyhnuly 
placení daní. To jim umožnilo snížit efektivní daňovou sazbu do jurisdikcí s velmi nízkými sazbami a někdy 
i s nulovou sazbou. Těmto společnostem je umožněno přesunout své operace, ale občané zemí, které 
zbavují daní, se nemohou přesunout a jsou zatíženi spotřebními daněmi, aby zaplnili "daňovou mezeru".44  
 

ě
Zásady, na nichž jsou založena řešení 

S rostoucí ekonomickou globalizací světa se objevily určité principy, které vysvětlují daňový vztah podniků 
k národním státům, a tyto principy inspirovaly politické návrhy, které mají pomoci situaci zlepšit. Zásada 

ekonomické loajality45 "vyžaduje, aby každý, kdo získává významné výhody z ekonomického společenství, 
platil tomuto společenství daně"46. Dietsch tuto zásadu označuje jako "zásadu členství", protože určuje, 
ve které zemi nebo zemích je jednotlivec nebo korporace povinen platit daně, a je tedy "členem". Princip 
členství uvádí, že "jednotlivci a společnosti by měli být považováni za členy [a platit daně] v těch zemích, 
kde mají prospěch z veřejných služeb a infrastruktury" 47. Zásada ekonomické loajality, pokud se jí logicky 
řídíme, by měla vyloučit daňovou konkurenci, neboť nadnárodním společnostem je znemožněno 
vykonávat ekonomickou činnost v zemi s vysokým zdaněním a zároveň přesouvat zisky do jurisdikcí s 
nízkým nebo nulovým zdaněním nebo do "daňových rájů". Jak jsme však viděli, ne vždy tomu tak je, a to 
z důvodu nesouladu a mezer v daňových systémech jednotlivých zemí. 
 
Druhou zásadou je zásada národní renty48. Protože z internacionalistické pozice mají státy nárok na 
produktivní ekonomické faktory, které ovládají, jako je kapitál, přírodní a technologické zdroje, mají také 
nárok na užitek z produktivního využití těchto faktorů. Toho mohou dosáhnout vybíráním renty, jinými 
slovy zdaněním jednotlivců a nadnárodních společností, které vytvářejí hodnotu produktivním využíváním 
ekonomických faktorů na jejich území. Podle této logiky přesouvání zisku, například prostřednictvím 
nesprávného stanovení cen transferů, brání státům ve zdanění ekonomické hodnoty odvozené ze zdrojů, 
na které mají nárok. 
 
Konečně existuje zásada, která říká, že daně by se měly platit tam, kde se vytváří hodnota. Nestačí však 
říci, že činnost se zdaňuje tam, kde se vytváří hodnota. Vzhledem k povaze globálních hodnotových řetězců 
je rozdělení přidané hodnoty v rámci GVC zkresleno v neprospěch zemí s nízkými příjmy, neboť pokud jsou 
MNC zdaněny tam, kde vytvářejí hodnotu, budou většinou zdaněny v zemích OECD s vysokými příjmy, kde 
probíhá výroba, a nikoli prodej. Zemím s nízkými příjmy, které se obecně zabývají ekonomickou činností s 

 
44 OECD Podcast (2021) 

45 Avi-Yonah (1995, citováno v van Apeldoorn, 2016). 
46 Pinto (2003, p. 196), v van Apeldoorn (2016) 
47 Dietsch (2015, s. 82,83) 
48 Musgrave & Musgrave (1972, p. 73) v van Apeldoorn (2016) 
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nízkou přidanou hodnotou, je pak přidělován pouze malý podíl základu daně, pokud vůbec nějaký, zatímco 
zemím OECD s vysokými příjmy, které se obecně zabývají ekonomickou činností s vysokou přidanou 
hodnotou, je přidělován velký podíl základu daně49. 
 

Ř
Tři z klíčových řešení globálního vyhýbání se daňovým povinnostem jsou "ABC": automatická výměna 
informací, skutečné vlastnictví a společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. 

Automatická výměna informací (AEI) 

Automatická výměna informací (AEI) je metoda sdílení údajů, která brání právnickým i fyzickým osobám 
využívat bankovní účty, které mají v zahraničí, ke skrývání skutečné hodnoty svého majetku. Tím, že 
zastírají rozsah svého majetku, platí doma nižší daně. Při použití AEI země A převezme všechny informace, 
které má o osobě A a společnosti A, a pokud jsou tyto osoby a společnosti běžně rezidenty, tj. žijí nebo 
mají sídlo v zemi B, pak si země A automaticky vymění informace o jejich finančních aktivech se zemí B.  
  
Cílem AEI je zvýšit daňovou transparentnost. O to se však pokouší mnoho řešení, takže AEI není v tomto 
ohledu jedinečná. Klíčovým prvkem AEI je však její automatičnost; pokud je zavedena, informace se s 
"domovskou" zemí vyměňují automaticky. To znamená, že finanční úřady jsou okamžitě upozorněny na 
finanční podíly svých rezidentů (fyzických nebo právnických osob) v jiných zemích a nemusí vést zdlouhavá 
a někdy nákladná jednání s jinými zeměmi ohledně zveřejnění finančních informací. 
  
V současné době si automaticky vyměňuje informace téměř 100 zemí. Sdílené informace se týkají více než 
84 milionů účtů v celkové hodnotě 11 bilionů dolarů. Bohužel se to netýká všech zemí. Tento stav 
znamená, že peníze stále proudí do utajovaných jurisdikcí, které nadále zatajují informace o finančních 
aktivech ve své zemi. Zpráva "The Price of Offshore, Revisited" se zaměřila na 139 zemí s nízkými a 
středními příjmy, aby zjistila podrobnosti o jejich neohlášených kapitálových tocích. Zjistila, že zhruba 
třetinu offshorových finančních aktiv lze připsat takzvaným "rozvojovým" zemím, tedy zemím globálního 
Jihu.  Daňová transparentnost je tedy tak silná, jak silný je její nejslabší článek.  
 
Zajímavé je, že země, které jsou považovány za dlužníky, jsou ve skutečnosti věřiteli, pokud vezmeme v 
úvahu únik kapitálu a daňové toky. Nigérie je klasifikována jako "dlužnická" země, protože v souhrnu dluží 
zbytku světa více peněz, než kolik jí dluží. Když se však prozkoumá odliv kapitálu z Nigérie, je zřejmé, že je 
ve skutečnosti čistým věřitelem!  
 
A co víc, neexistence úplné AEI zvyšuje odliv kapitálu. Zpráva "Capital Flight from Sub-Saharan African 
Countries, 1970–2010" (Únik kapitálu ze zemí subsaharské Afriky v letech 1970-2010) zjistila, že 33 
subsaharských zemí, které tato zpráva zahrnuje, přišlo v letech 1970-2010 kvůli úniku kapitálu o zdanitelný 
příjem v celkové výši 814 miliard dolarů, přičemž kumulovaná hodnota kapitálu v roce 2010 činila 1,06 
bilionu dolarů. To značně převyšuje jejich zahraniční závazky ve výši 189 miliard dolarů, což z regionu činí 
"čistého věřitele" vůči zbytku světa. To ukazuje, jak souvisí problematika zadlužení s problematikou daní.  
 

 
49 van Apeldoorn (2016) 
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Globální registr aktiv a skuteční vlastníci 

Globální registr majetku byl propagován jako nástroj pro vytvoření registru veškerého mezinárodního 
bohatství a majetku a jeho skutečných "skutečných vlastníků". Skutečný vlastník je člověk, který v 
konečném důsledku těží ze zisku nabytého díky vlastnictví společnosti nebo právnické osoby. Právním 
vlastníkem společnosti může být jiná společnost (např. "skořápková" společnost), účetní nebo někdo 
úplně jiný. Tento právní vlastník musí být zpravidla registrován, avšak skutečný vlastník obvykle 
registrován být nemusí. Právní vlastník často ani nemusí vědět, kdo je skutečným vlastníkem! Finanční 
globalizace způsobila, že tento proces je neprůhledný, protože jedna společnost může mít jako svého 
právního vlastníka jinou společnost a tato společnost může mít jako svého právního vlastníka ještě jinou 
společnost atd., čímž se skutečný vlastník (vlastníci) stává neprůhledným prostřednictvím dlouhého a 
složitého řetězce právního vlastnictví. To velmi ztěžuje sledování a zdanění zisku a zajišťuje, aby v celém 
řetězci nebyly porušovány zákony. 
 
Podstatou skutečného vlastnictví je, že skutečným vlastníkem musí být člověk. Tím, že zákony o registraci 
skutečných vlastníků vyžadují, aby byli skuteční vlastníci registrováni stejně jako právoplatní vlastníci, 
zajišťují, že ti nejbohatší budou mít stejnou úroveň transparentnosti a odpovědnosti jako všichni ostatní. 
Vzhledem k povaze globálního kapitalismu & schopnosti kapitálu volně se pohybovat přes hranice to však 
nebude fungovat pro všechny, pokud všechny země nezaregistrují skutečné vlastníky. Dokud se tak 
nestane, budou moci ti, kteří chtějí svou identitu skrýt před vládou zákona na celém světě, i nadále 
přesouvat zisky na místa, která jsou nejpříznivější pro placení nízkých nebo žádných daní. Aby to mohlo 
účinně fungovat, musí vlády snížit hranici z vlastnictví 25 % akcií na vlastnictví alespoň jedné akcie 
společnosti, aby skuteční skuteční vlastníci nemohli uniknout tomu, že budou klasifikováni jako skuteční 
vlastníci. 
 
Většina zemí již má národní rejstříky, ty však samy o sobě nemohou zohlednit majetek držený v zahraničí. 
Tím, že by registr poskytoval veřejný a centralizovaný celosvětový zdroj, který by ukazoval, kdo co a kde 
vlastní, by poskytl způsob, jak zaznamenávat, měřit a chápat rozdělení světového bohatství. Tím by se 
zvýšila transparentnost a regulační orgány by získaly pravomoc vytvářet účinné daňové politiky, které by 
omezily zneužívání tajných jurisdikcí. 
 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 

Existují dva způsoby, jak přistupovat ke zdanění společnosti, která působí za hranicemi několika států a 
jejíž dceřiné společnosti jsou vnořeny pod mateřskou společnost. První způsob spočívá v ‘Zásadě tržních 
cen’.  
 
Druhým způsobem je "společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob"; jednotný soubor 
pravidel pro výpočet zdanitelných zisků společností. EU je v procesu jednoho v rámci svých parametrů. 
Díky CCCTB EU by se přeshraniční společnosti musely řídit pouze jedním, jednotným systémem pro 
výpočet zdanitelného příjmu, a nikoli mnoha různými národními soubory pravidel. Cílem CCCTB je uplatnit 
univerzální daňový kodex pro všechny nadnárodní společnosti působící v EU, jejichž příjmy přesahují 750 
milionů eur. Společnosti, které vydělávají více než tuto hranici, budou podávat jedno daňové přiznání za 
všechny své podnikové aktivity v EU. EU tvrdí, že CCCTB bude obsahovat důkladná opatření proti vyhýbání 
se daňovým povinnostem, aby se zabránilo BEPS do zemí mimo EU. Pokud tomu tak bude, odstraní se 
nesoulad mezi vnitrostátními systémy, který využívají subjekty snažící se vyhnout placení daní. 
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Jednotné zdanění  

Podobná metoda rozdělování zisků před zdaněním se nazývá "jednotné zdanění" a navrhuje, aby vlády 
přistupovaly k MNC jako k jedné skupině tvořené všemi jejími místními dceřinými společnostmi. Místo 
toho, aby se s každou dceřinou společností zacházelo jako s individuálním subjektem odděleným od 
globálního řetězce, což, jak je vidět na příkladu převodních cen, umožňuje společnosti rozdělit část svých 
zisků na offshorové dceřinou společnost v jurisdikci s nižší daňovou sazbou.  
 
Při jednotném zdanění se identifikují země, v nichž se uskutečňuje prodej, nikoli pouze místo výroby nebo 
sídlo společnosti. Zisky před zdaněním, které nadnárodní společnost vykáže jako celá skupina, se pak 
rozdělí na jednotlivé země, v nichž působí, na základě toho, jaká část její skutečné ekonomické činnosti se 
odehrála v dané zemi. Vzorec pro rozdělení zisku zohledňuje, kde se uskutečňují tržby, kde jsou 
zaměstnanci a kde se nachází fyzický majetek. Zisk před zdaněním se pak rozdělí na třetiny mezi tyto tři 
kategorie50. Tento zisk je pak v příslušných zemích zdaněn v závislosti na procentuálním podílu na 
celkovém prodeji, který na danou zemi připadá. Stejný proces probíhá při rozdělování zisku před zdaněním 
přiřazeného "zaměstnancům" a "aktivům". Díky jednotnému zdanění mají země možnost stanovit daňové 
úlevy nebo zápočty a také daňovou sazbu a mají plnou transparentnost ohledně zisků, které společnost 
vytváří, a v jakých zemích je tato zisková činnost podporována. To vše značně zvyšuje pravomoc 
jednotlivých států při výběru daní. 

Návrh občanské společnosti: Orgán OSN pro globální daňovou regulaci 

Současný celosvětový daňový systém, který se skládá ze složité sítě dvoustranných obchodních smluv a 
rozdílných předpisů v jednotlivých regionech a zemích, vede k nejednotným politikám na celém světě, což 
vede ke vzniku nesouladu v politikách, který mohou zneužít ti, kdo se snaží vyhnout placení daní. V tomto 
světě globalizace a kapitálové mobility stále neexistuje žádný mezinárodní orgán, který by měl za úkol 
zajistit spravedlivé uplatňování daňových pravidel, což činí regulaci této oblasti velmi náročnou. Globální 
problém vyžaduje globální řešení. Proto Skupina 77 (G77), která zastupuje více než 130 rozvojových zemí, 
opakovaně navrhla zřízení mezivládního daňového orgánu pod záštitou Organizace spojených národů 
(OSN), který by odstranil nedostatky a mezery v globálním daňovém systému. 
  
Proč právě OSN? 51 OSN je jedinou globální institucí, kde se všechny vlády účastní jako rovný s rovným, a 
je tedy vhodným fórem pro dosažení globálního závazku k činnosti. Z tohoto důvodu je jediným orgánem, 
který může oprávněně tvrdit, že je schopen vytvořit rovné podmínky. Aby se tak stalo, musí mít všechny 
země pocit, že pokud změní svou daňovou politiku, nebude to mít negativní dopad ve prospěch jiné země. 
V opačném případě to přispěje k váhavosti kvůli vnímané nevýhodě "prvního hráče", kdy přísnější daňová 
politika může jednoduše vést k tomu, že se podniky a bohatí jednotlivci budou registrovat v jiných 
jurisdikcích. 
  
Daňový orgán OSN by také umožnil silnější spolupráci mezi daňovými správami, což by usnadnilo zvýšení 
transparentnosti prostřednictvím AEI. Pravděpodobně by to také vedlo k tomu, že by se vlády musely 

 
50 Pokud například zisk společnosti před zdaněním činí 1 milion dolarů, pak jedna třetina z této částky bude 
přidělena na "místo, kde se uskutečňuje prodej; prodej". To je 333 000 USD. Pokud na zemi A připadá 30 % tržeb, 
bude zdaněno 30 % z 333 000 USD. Pokud má země B 60 %, zdaní 60 % z 333 000 USD a země C si vezme 10 % z 
333 000 USD. 
51 Viz Eurodad; Financial Transparency Coalition (2019) 
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méně spoléhat na jednostranná (jednostranná) opatření. Přispělo by to také k vytvoření lepšího globálního 
prostředí pro podnikání díky větší jistotě ohledně politik na celém světě, což by snížilo vnímané riziko a 
zvýšilo investice. A co je nejdůležitější, pravděpodobně by to také urychlilo ukončení závodu ke dnu, 
protože vlády by již neměly důvod obávat se odlivu kapitálu kvůli existenci jurisdikcí s nižšími daněmi nebo 
příznivějšími daňovými politikami v jiných zemích. Kromě toho je pravděpodobné, že celosvětově 
koordinovaný systém daňové regulace bude mít větší podporu vlád, protože, jak bylo uvedeno výše, 
všechny vlády jsou si v OSN rovny, takže je nepravděpodobné, že by některá vláda váhala s přijetím 
politiky, protože by se zdálo, že byla vytvořena bez účasti uvedené vlády. Navíc, pokud by se nejchudší 
země světa mohly účinně podílet na tvorbě globálních daňových pravidel a standardů, mohly by zajistit, 
aby globální systém fungoval i pro jejich země. 
  
Jednání o globálních daňových pravidlech mají dopad na občany celého světa a nepřiměřeně na občany 
rozvojových zemí. Proto mnozí navrhují, aby jednání probíhala na neutrálním fóru, kde by všechny země 
měly rovné postavení, na rozdíl od OECD, kde některé země jsou členy a jiné ne. Organizace občanské 
společnosti navíc navrhují, aby se na tvorbě agendy mohly podílet všechny země, nejen členové OECD a 
země G7.  
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Další zdroje o daňové spravedlnosti 
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Pay (with Emmanuel Saez), WW Norton, October 2019. [Tax policy 
simulator]. [Slides]. [Data & Appendix]. 

● The Hidden Wealth of Nations, University of Chicago Press, 2015. Second 
edition updated and extended, 2017, Le Seuil. 
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Planet Money - Episode 390: We Set Up An Offshore Company In A Tax Haven 
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Shrnutí 

 

Tento dokument představuje materiál pro krátký workshop k úvodu do daní pro dospělé studenty. Každá 
aktivita může být i samostatná, ale aktivita 4 vyžaduje od účastníků více předchozích znalostí. Všechny lze 
facilitovat online nebo offline. V ideálním případě si účastníci před workshopem přečtou krátký článek o 
daních, ale není to nezbytné. 
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Cíl: Využít stávajících znalostí v místnosti, dospět ke společnému chápání pojmu daň, stanovit základní 
pojmový základ, který bude použit v nadcházejících aktivitách, a cítit se pohodlně jako skupina. 
 
Cíl(e) učení: 
● Definice daně 
 
Potřebný čas: 30 minut 
 
Velikost skupiny: 24 
 
Potřebné materiály:  
● Stojan na flipchart / stěna 
● Připravený list flipchartu [1] s nápisem "co víme o daních" (abyste nemuseli skupině připomínat, pokud 
odbočí od tématu). 
● Připravený list flipchartu [2] s definicí daně (nechte ho skrytý až do konce aktivity). 
● "Stojan na kola" na stěně pro otázky a připomínky, které se objeví a které mohou být řešeny později (je 
to důležité, aby účastníci věděli, že byli vyslechnuti, ale aktivita zůstala v plánu) 
 
Metodika: 

1. Vysvětlete skupině vzdělávací cíle této aktivity. 
2. Požádejte skupinu v plénu (v kruhu), aby se podělila o vše, co ví o daních, a klíčová slova si zapište 

na flipchart [1]. Aby bylo zajištěno zachycení klíčových slov a pojmů, může být nutné, aby 
facilitátor účastníky pobídl otázkami typu: Proč platíme daně? Jak vlády vybírají daně? Kdo platí 
daně? 

3. Po deseti minutách rozdělte celou skupinu do menších skupinek po 3. Pokud chcete, můžete to 
udělat tak, že je očíslujete, abyste zajistili, že se přátelé rozdělí a skupina se promíchá. 

4. Dejte jim 5 minut na to, aby na základě slov, pojmů a myšlenek na flipchartu vymysleli definici 
daně. Každé skupině dejte list papíru nebo kartičku formátu A4 a požádejte je, aby svou definici 
na tuto kartičku zřetelně napsali fixem. Mělo by to být zábavné a měli by se cítit pod časovým 
tlakem. 

5. Po 5 minutách požádejte každou skupinu, aby svou kartičku nalepila na zeď (každá kartička na 
stejnou zeď).  

6. Galerie definic: Dejte celé skupině několik minut na přečtení a zamyšlení se nad definicemi, které 
uvedli jejich vrstevníci.  

7. Svolejte diskusi na 10 minut. Zeptejte se skupiny: Jaké vzory vidíte? Co je všem definicím 
společné? Je něco, s čím souhlasíte s ostatními skupinami? Je něco, s čím nesouhlasíte? 

8. Odhalte tuto definici: "daň povinný příspěvek vybíraný od osob, fyzických nebo právnických, 
odváděný veřejným orgánům za účelem získání příjmů, které mají pomoci vládě uhradit výdaje 
vzniklé při poskytování společných výhod obyvatelům státu" na flipchartovém listu [2], který jste 
si připravili před seminářem. 

9. Požádejte skupinu, aby z definice vybrala klíčové pojmy. 

 
52Aktivitu napsala Meaghan Carmody, Financial Justice Ireland (2021)) 
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a. Usnadněte porozumění pojmům povinný; osoby, fyzické nebo právnické; příjmy; společné 
dávky a obyvatelé státu.  
b. Řekněte jim, že se nyní budete hlouběji zabývat jedním prvkem této definice; příjmy. 

 
Podrobnější informace a pokyny pro školitele: 
Tato aktivita by měla přispět k posílení sebedůvěry studentů, neboť jim usnadní uvědomit si, že o daních 
již mnoho vědí a že to není tak složité, jak se možná domnívají. Abyste toho dosáhli, snažte se v této 
aktivitě nikomu neříkat, že se mýlí, a nechte většinu řeči na nich. Pro zvýšení důvěry navíc dbejte na to, 
aby měl každý možnost přispět. Ve čtvrté části se projděte po skupině a připomeňte, abyste se ujistili, že 
každý má možnost přispět, než začnete navrhovat definici. Také se snažte povzbudit ty, kteří se ve 2. kroku 
nevyjádřili, aby se vyjádřili v 7. kroku, a to jemným slovem "možná teď uslyšíme někoho, koho jsme ještě 
neslyšeli". Ujistěte se, že máte jasno v systému, který používáte pro řízení ústních příspěvků, protože to 
usnadňuje tichým nebo stydlivým lidem promluvit. Mohou studenti pouze vykřiknout, nebo mají zvednout 
ruku? Buďte explicitní.  
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Cíl: Studenti navazují na poslední krok předchozí aktivity a mají příležitost osobně se spojit s cíli, kterým 
slouží daně v jejich komunitě. Rovněž se mohou věnovat venkovnímu učení. 
 
Cíl(e) učení: Studenti budou hlouběji rozumět jednomu ze 4 R daní; příjmům. 
● Určit alespoň 3 služby v jejich místní komunitě, které příjmy z daní zajišťují nebo podporují. 
● Určili veřejnou službu, která v jejich obci není k dispozici. 
 
Potřebný čas: 1,5 hodiny 
 
Velikost skupiny: ideální je 24 osob, 8 malých skupinek po 3 osobách. 
 
Potřebné materiály: 
● Fotoaparát a telefon, jeden na skupinu 
● Projektor a plátno, pokud se provádí krok 9 [nepovinné]. 
 
Metodika: 
 

1. Požádejte skupinu, aby se zamyslela nad veřejnou službou, za kterou jsou ve své komunitě osobně 
vděční. Čím je to osobnější, tím lépe, např: "Doba, kdy se mé partnerce dostalo pomoci, aby mohla 
bezpečně porodit" nebo "Dobrá cesta, po které mohu vozit své zboží na trh" nebo "škola, ve které 
jsem se vzdělával". 

2. Rozdejte účastníkům listy papíru a požádejte je, aby na ně napsali slova "z daní se platí" a za ně 
právě jednu veřejnou službu, kterou označili za nejdůležitější pro ně, například "Z daní se platí 
zdravotní péče, aby lidé v mé blízkosti mohli bezpečně porodit.". 

3. Dejte všem modrotisk a požádejte je, aby svůj list nalepili na zeď v místnosti. 
4. Požádejte všechny, aby obešli místnost a přečetli si příspěvky ostatních. 
5. Dejte každému 3 samolepicí body a požádejte ho, aby umístil své 3 body na služby, které pro něj 

znamenají nejvíce, a jeden umístil na svůj vlastní. 
6. Požádejte je, aby se vrátili do svých skupinek po 3 z dřívějška. 
7. Dejte velmi jasné instrukce pro několik dalších kroků, včetně toho, v kolik hodin by se měli vrátit. 

Ujistěte se, že alespoň jedna osoba z každé skupiny má telefon s fotoaparátem a dostatečně 
nabitou baterií. Pokud tomu tak není, přeskupte skupiny. 

8. Dejte skupinám 5 minut na vytvoření plánu, do jakých ulic chtějí jít a jaké typy veřejných služeb 
chtějí najít. Povzbuďte je, aby přemýšlely zeširoka a snažily si na procházce všímat věcí, které by 
obvykle považovaly za samozřejmé. 

9. [Nepovinné] Řekněte skupinám, že musí všechny obrázky poslat facilitátorovi - nejjednodušší je 
to přes WhatsApp a poté je stáhnout přes WhatsApp Web. Případně můžete použít e-mail. 
Facilitátor, zatímco je skupina venku, vytvoří z obrázků powerpointovou prezentaci. Pokud děláte 
tento krok, potřebujete projektor, notebook a konektor. 

 
53 This activity is adapted from Action Aid’s Tax Justice Reflection Toolkit: 24 participatory tools to learn and act on 

tax injustice (2021) https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Tax%20Justice%20Toolkit_English.pdf  

https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Tax%20Justice%20Toolkit_English.pdf
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10. Skupiny odejdou mimo místo konání, aby pořídily fotografie veřejných služeb, které jsou alespoň 
částečně financovány ze státních příjmů.  

11. Po návratu si udělejte krátkou přestávku. 
12. Po návratu z aktivity facilitátor uspořádá s účastníky sdílení a zeptá se jich: 
• Co jste zjistili? 

• Jste spokojeni s úrovní poskytování služeb v této oblasti a/nebo v oblasti vašeho bydliště? Proč/ 
proč ne? 

• Které služby ve vaší oblasti chybí? 

• Které služby ve vaší oblasti jsou veřejné a které soukromé? 

• Co byste udělali pro chybějící veřejné služby? 
 
Podrobnější informace a pokyny pro školitele: 
 
Školitel by měl velmi citlivě přihlížet k potřebám přístupnosti a omezením mobility účastníků. Dbejte na 
to, abyste nikoho nestavěli do úzkých tím, že se celé skupiny zeptáte: "Je tu někdo, kdo má problémy s 
mobilitou?" nebo podobně. Některá postižení jsou neviditelná. Zajistěte, aby si byli vědomi, že tato 
aktivita je nepovinná, a všem, kteří se jí nechtějí nebo nemohou zúčastnit, usnadněte, aby zůstali vzadu a 
místo toho se věnovali výzkumu na dálku.   
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Cíl: Umožnit nahlédnutí do globální povahy zdanění a do toho, jak mohou společnosti využít nesouladu a 
mezer v těchto pravidlech k přesunu zisků do jurisdikcí s nízkým zdaněním, a tím dosáhnout vyšších zisků. 
 
Cíl(e) učení: Na konci sezení budou účastníci: 
● mít základní znalosti o daňových rájích 
● mít základní znalosti o (nesprávném) stanovování převodních cen 
  
Potřebný čas: 45 minut 
 
Velikost skupiny: 24 osob 
 
Potřebné materiály: 
● Projektor (v případě osobního setkání) 
● Plátno/stěna (pokud osobně) 
 
Metodika: 

1. Vysvětlete cíle výuky na tomto sezení. 
2. Přemýšlejte, vytvořte dvojice, sdílejte: Požádejte skupinu, aby se individuálně zamyslela nad tím, 

co rozumí pod pojmem "daňový ráj". Poté je požádejte, aby ve dvojicích prodiskutovali, jak tomu 
rozumí. 

3. Usnadněte diskusi a získejte několik příspěvků od skupiny, abyste získali společné chápání tohoto 
pojmu. V případě potřeby jej doplňte. 

4. Sdílejte se skupinou na předem připraveném flipchartu následující citát Nicholase Shaxsona: 
"Abyste unikli pravidlům, která se vám nelíbí, odvádíte své peníze jinam, do zahraničí, za hranice." 

5. Podívejte se se skupinou na video "Převodní ceny a daňové ráje" 
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/taxes-topic/corporate-
taxation/v/transfer-pricing-and-tax-havens.  

 
Příprava předem: 
Školitel by měl být schopen jasně vysvětlit, co je to daňový ráj, a měl by být schopen jednoduše vysvětlit, 
jak společnosti využívají globálních daňových pravidel k přesunu zisků.  
 
55Převodní ceny umožňují společnostem přesouvat zisky z jurisdikcí s vysokým zdaněním do jurisdikcí s 
nízkým zdaněním. Korporace tak obchoduje spíše s různými dceřinými společnostmi než s externími 
společnostmi. Tento umělý přesun, pokud jej provádějí nadnárodní korporace, které produkují až 80 % 
světového obchodu, vede k nižším daním, 
 
Tato politika převodních cen vyústila ve vyšetřování amerického Senátu proti společnosti Apple Inc. Senát 
zjistil, že subjekt společnosti Apple v Irsku obdržel v letech 2009 až 2012 celosvětové příjmy ve výši 74 

 
54 Aktivita vytvořená Meaghan Carmody, Financial Justice Ireland (2021) 
55 https://www.investopedia.com/ask/answers/060316/why-ireland-sometimes-referred-tax-haven.asp  
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miliard USD, z nichž společnost Apple zaplatila Irsku daň nižší než 2 %. Jiný subjekt obdržel 30 miliard 
dolarů a nezaplatil nic. Evropská komise uvedla, že Irsko poskytlo společnosti Apple neoprávněné daňové 
výhody a musí získat zpět 13 miliard eur na nezaplacených daních. 
Proti tomu se Irsko následně odvolalo a spor vyhrálo. 
 
Nadnárodní společnosti mohou manipulovat s převodními cenami transakcí mezi těmito 
přidruženými/dceřinými společnostmi, aby přesunuly zisky z jurisdikcí s vysokým zdaněním do jurisdikcí s 
nízkým zdaněním. Pobočka firmy může například držet patent v ráji s nízkými daněmi a účtovat pobočkám 
v zemích s vysokými daněmi přemrštěné licenční poplatky za značku, čímž maximalizuje zisky v jurisdikci 
s nízkými daněmi. Teoreticky mají převodní ceny odrážet tržní ceny, které by převládaly při transakcích za 
obvyklých tržních podmínek mezi dvěma nespřízněnými stranami. Takové ceny však často nelze snadno 
stanovit: zkuste ocenit jedinečný widget pro tryskový motor, který se neprodává na volném trhu, nebo 
patent na lék. V praxi je často hodnota taková, jakou ji určí účetní společnosti. 56  

 

 

 
56 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
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ř ě ě
Cíl: Studenti se stanou odborníky na daňové ráje a nesprávné oceňování transferů a vysvětlí svému 
partnerovi, co se dozvěděli. 
 
Cíl(e) výuky: 

● Daňové ráje 
● Zkreslené oceňování transferů 
 
Potřebný čas: 45 minut 
 

Velikost skupiny: 24 
  
Materiály:  

● List Daňový ráj x počet dvojic v polovině skupiny 
● List s chybným oceněním převodu x počet dvojic v polovině skupiny 
 
Metodika: 

1. Vysvětlete cíle této aktivity. 
2. Začněte vysvětlením, že existuje řada způsobů, jak se společnosti mohou vyhnout placení daní 

nebo se mu vyhnout. Ve skutečnosti se placení co nejmenších daní bez ohledu na sociální 
důsledky stalo pro mnohé přijatelným způsobem podnikání. Prostřednictvím této aktivity 
účastníci prozkoumají některé praktiky a systémy, které umožňují vyhýbání se placení daní, 
jako je nesprávné oceňování obchodu a daňové ráje. Některé z nich jsou nezákonné, jiné jsou 
technicky legální, ale zahrnují využívání "mezer v zákoně".  

3. Rozdělte celou skupinu na dvě poloviny a pojmenujte jednu polovinu A a druhou B. 
4. Řekněte každé skupině, aby se rozdělila do dvojic. Každé dvojici v A dejte níže uvedené 

"Daňové ráje" a v B "Chyby v ocenění převodu". 
5. Na začátku si každý z dvojice v tichosti přečte celý text, aby pochopil jeho podstatu. Dejte na 

to dostatek času. 
6. Poté se střídají ve čtení a ústním shrnutí každého odstavce. Oba přečtou první odstavec. Poté 

jej jedna osoba shrne (aniž by se podívala do textu), zatímco druhá osoba zkontroluje 
správnost odstavce a nabídne nápovědu, která pomůže, pokud něco vynechá. Osoba, která 
kontroluje, by měla mít v ruce list. 

7. Poté přečtou další odstavec a vymění si role, dokud nedokončí celý text.  
8. Udělejte si krátkou přestávku a poté postup opakujte pro druhý pracovní list, přičemž skupina 

A a skupina B si listy vymění.  
 

Daňové ráje – v čem je tedy problém? 

Daně jsou základem dobré vlády a klíčem k bohatství či chudobě národů. Přesto na mnoha místech 
umožňují velkým společnostem a bohatým jednotlivcům uniknout svým povinnostem v souvislosti s 
placením spravedlivých daní.  
 
Daňové ráje nenabízejí pouze nízké nebo nulové daně, ale něco širšího. Jde o to, že poskytují lidem 
nebo subjektům zázemí pro obcházení pravidel, zákonů a předpisů jiných jurisdikcí, přičemž jako hlavní 
nástroj využívají utajení.  
 

 
57 Activity adapted from Financial Justice Ireland’s From Grassroots to Government resource 
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Offshore systém je slepou skvrnou mezinárodní ekonomiky – což pomáhá vysvětlit, proč se tak málo 
lidí probudilo ke skandálu daňových rájů.  Přesto jsou daňové ráje jednou ze struktur, které umožňují 
okrádat chudší země o miliardy dolarů.  
 
Jak velký je to problém a jaká je jeho podstata? 

Majetek držený v offshorech, mimo dosah účinného zdanění, se rovná přibližně třetině celkového 
světového majetku. Přes daňové ráje prochází více než polovina veškerého světového obchodu. 
Objem peněz, o které rozvojové země přicházejí kvůli daňovým rájům, je mnohem vyšší než roční toky 
pomoci.  
 
Využívání utajení a daňových mezer k vyhýbání se daním se neděje pouze na ostrovech a v malých 
státech. Největší finanční centra, jako je Londýn a New York, a země jako Švýcarsko a Singapur nabízejí 
utajení a další zvláštní výhody, aby přilákaly toky zahraničního kapitálu. Vzhledem k tomu, že 
zkorumpovaní diktátoři a další elity zbavují své země finančních aktiv a přesouvají je do těchto 
finančních center, přicházejí ekonomiky rozvojových zemí o místní investiční kapitál a jejich vlády o 
zoufale potřebné daňové příjmy. Země, které přicházejí o daňové příjmy, se stávají závislejšími na 
zahraniční pomoci.  
 
Co tedy mají daňové ráje společného? 

● utajení 
● Umožňují nerezidentům otevírat bankovní účty 
● Nízká nebo žádná sazba daně z příjmů právnických osob 
● Neposkytování informací ostatním zemím 
 
Kde se nacházejí? 

Za daňové ráje se považuje mnoho míst na světě, ačkoli neexistuje seznam, na kterém by se všichni 
shodli. Podle organizace Tax Justice Network jsou daňové ráje seřazeny podle toho, jak moc usnadňují 
vyhýbání se placení daní (2021):  
Britské Panenské ostrovy (britské zámořské území) 
● Kajmanské ostrovy (britské zámořské území) 
● Bermudy (britské zámořské území) 
● Nizozemsko 
● Švýcarsko 
● Lucembursko 
● Hongkong 
● Jersey (britské korunní závislé území) 
● Singapur 
● Spojené arabské emiráty 
● Irsko 
● Bahamy 

 
 

Chybné ocenění převodu 

Na první pohled se může zdát, že nesprávné oceňování převodů, označované také jako "vaření 
účetních knih", je záležitostí, která zajímá pouze účetní nebo právníky. Je však důležitá pro každého, 
komu záleží na řešení globální chudoby a nerovnosti. Jde o způsob, jakým podniky, zejména 
nadnárodní korporace, přesouvají miliardy liber zisku mezi zeměmi, aby snížily své daňové povinnosti 
nebo se jim dokonce zcela vyhnuly. 
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U nadnárodních společností funguje systém zvaný převodní ceny, kdy dceřiná společnost mateřské 
společnosti prodává něco jiné dceřiné společnosti v jiné zemi - může to být cokoli od jaderných 
reaktorů po kukuřičné lupínky. Může se také vztahovat na prodej věcí, jako jsou manažerské služby a 
pojištění. Pokud si dceřiné společnosti téže nadnárodní společnosti navzájem účtují spravedlivou tržní 
cenu - v regulačních kruzích známou jako "tržní cena" - jsou takové transakce zcela legální. 
 
V čem je tedy problém?  

V praxi převodní ceny znamenají, že dceřiná společnost může účtovat jiné dceřiné společnosti výrazně 
nižší nebo nadsazenou sazbu za zboží a služby, aby minimalizovala svou daňovou povinnost. Zboží je 
tedy vyváženo a prodáváno sesterské společnosti za snížené ceny ze země, kde bylo vyrobeno, což 
udržuje nízké zisky - což znamená, že daň placená v této zemi je také nízká.  
 
Společnost, která je kupuje, je pak prodává dál za skutečnou tržní hodnotu ze země, kde je daňová 
sazba mnohem nižší. Tento postup obvykle není možný, pokud existuje konkurenční výrobek, který by 
umožnil cenové srovnání - např. kukuřičné lupínky jiného výrobce -, ale často funguje, pokud má 
společnost jedinečný výrobek, např. vlastní ochrannou známku, kterou je pro finanční úřady obtížnější 
nezávisle ocenit, nebo v některých případech, kdy tvrdí, že původní výrobek měl v druhé zemi s nižšími 
daněmi nějakým způsobem přidanou hodnotu.   
 
V jiných situacích se zboží z bohatých zemí prodává do rozvojových zemí za velmi nadsazené ceny, aby 
společnost, která je kupujícím, mohla přesunout velké množství peněz do zahraničí a zároveň snížit 
své daňové náklady doma. 
 
OECD zavedla celosvětové daňové reformy k řešení zneužívání převodních cen nazvané proces BEPS. 
Mnozí aktivisté se však obávají, že nejde dostatečně daleko a že rozvojové země nebyly do tvorby 
pravidel zapojeny. 
 
Vzhledem k tomu, že 60 % světového obchodu se nyní odehrává v rámci nadnárodních společností, 
nikoli mezi nimi, označil podnikatel a spisovatel Raymond Baker tuto praxi za "nejošklivější kapitolu 
globální ekonomické historie od dob otroctví". 
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ň
 

1. Která z následujících možností nepatří mezi 4 R zdanění:  
a. Příjmy 

b. Přerozdělování  
c. Autorské poplatky 

 

2. Na koho bude mít zvýšení "rovné" daně pravděpodobně větší dopad? 

a. Ty, kteří jsou již nyní chudí a zranitelní  
b. Bohatší část společnosti 
c. Státní úředníky 

 

3. Co rozumíme pod pojmem "závod ke dnu" mezi vládami?  

a. Když vlády snižují daně a omezují regulace, aby se staly pro zahraniční společnosti atraktivnějšími 
než jiné země.  
b. Když společnost přesouvá své zisky z jedné země do druhé, aby platila nižší daně.  
c. Když se zvýší úrokové sazby, aby se bojovalo proti inflaci. 
  

4. Pravda nebo lež? Vyhýbání se placení daní ze strany velkých společností stojí rozvojové země více, 
než kolik dostávají na pomoci. 
a. Pravda 

b. Nepravda 

 

5. Doplňte chybějící slovo.  Zdanění bez _______ je tyranie.  
a. Přerozdělování 
b. Příjmů 

c. Zastoupení 

 

6. Který druh daní vede ke zvýšení daňové neutrality? 

a. Licenční poplatky společnosti 
b. Daň z obchodu 

c. Daň ze spotřeby 

 

7. Která africká země přišla v důsledku daňových úniků cukrovarnické společnosti a zvláštních 
daňových úlev, které jí byly poskytnuty, odhadem o 27 milionů USD? 

a. Alžírsko 

b. Zambie 

c. Keňa 
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8. Četné studie o daňových pobídkách napříč zeměmi dospěly k závěru, že:  
a. Náklady na daňové pobídky v podobě ušlých příjmů často převažují nad přínosy v podobě zvýšených 
produktivních investic. 

b. Vítězi daňové soutěže jsou nadnárodní společnosti, které mohou v rámci soupeření o investice 

neustálým snižováním daňových sazeb přetáhnout vlády na svou stranu. 
c. Obojí a) i b)  

 

9. Které z následujících možností jsou dopady daňových úniků: 

a. Zvýšení regresivního zdanění v zemích globálního Jihu 

b. Snížení předvídatelnosti příjmů 

c. Snížení dodržování daňových předpisů na domácím trhu 

d. Všechny tři 
 

10. Která z následujících řešení jsou navrhována pro reformu daňového systému z hlediska globální 
spravedlnosti? Zaškrtněte všechny, které platí. 
a. Daňové úřady na celém světě by měly automaticky sdílet informace o tom, co je na bankovních 

účtech v jejich zemích, s ostatními příslušnými zeměmi.   
b. Velkým společnostem by mělo být umožněno volně a anonymně přesouvat libovolné množství 
peněz mezi různými zeměmi.  
c. Společnosti s mnoha chapadly (dceřinými společnostmi) by měly být zdaňovány, jako by šlo o jednu 
společnost, nikoli o mnoho společností.  
d. Za globální daňovou regulaci by měla být zodpovědná OSN, nikoli OECD. 
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Co je to krize?  

Krize je pojem, který obecně označuje vážnou poruchu, a v ekonomice tomu není jinak. Hospodářské 
krize jsou takové okamžiky, kdy se z nejrůznějších důvodů destabilizují ekonomické veličiny. 

Jak krizi rozpoznat?  

Nejčastějšími ukazateli krize jsou ekonomické nerovnováhy, které se projevují zvyšující se mírou 
nezaměstnanosti, inflace, nečinnosti podniků, chudoby atd. V tomto smyslu mohou krize vznikat jako 

přirozený moment hospodářského cyklu; nebo mohou být důsledkem specifických šoků, nejčastěji v 
posledních desetiletích jako produkt globální ekonomické dynamiky.  

Jak zvládnout hospodářskou krizi? 

V těchto situacích, kdy nerovnováhy vyvolají v ekonomice krizi, je úkolem veřejných politik stabilizovat 
hospodářský růst zemí. Jak to udělat co nejlépe, to je otázka, kterou si kladou ekonomové a tvůrci 
politik, a jak je snadné si představit, vzorce pro opatření nejsou vždy ve vzájemném souladu. Každá 
škola ekonomické teorie formuluje jiné hypotézy, a tedy i jiné závěry a praktická doporučení.  

Dva modely obecného odkazu v ekonomii jsou neoklasická škola na jedné straně a keynesiánská na 

straně druhé. Pro řešení ekonomické nerovnováhy by se doporučení obou modelů a navrhovaná 
hospodářská politika lišily vzhledem k tomu, že vycházejí z odlišných předpokladů fungování 
ekonomiky1.  

Hospodářská politika neoklasické školy odmítá využívání pobídek ke zvyšování veřejných výdajů - 

neboli v ekonomické terminologii "pobídky na agregátní poptávku, která je řízena především fiskální 
politikou". Je tomu tak proto, že tato škola se domnívá, že veřejné výdaje by vedly k růstu cen, protože 
předpokládá, že ekonomika je vždy na úrovni plné zaměstnanosti – a proto se nabídka nemůže zvýšit.  
Podle neoklasické teorie se situace nerovnováhy napravují pružností cen a automatickými 
mechanismy trhu. 

Naopak pro keynesiánce je hlavním nástrojem, kterým lze zasahovat do ekonomiky, skutečně fiskální 
politika. Ta je totiž nejúčinnějším nástrojem proticyklických opatření a přímo ovlivňuje agregátní 
poptávku. Změny ve veřejných výdajích (poskytováním dotací, snižováním daní apod.) vedou ke 
zvýšení příjmů obyvatelstva, což se považuje za jisté zvýšení spotřeby. Zvýšená očekávání vedou k 
dalšímu zvýšení investic. Tyto série řetězových reakcí probíhají tak, že nakonec je zvýšení důchodu a 
HDP větší než to, které původně vyvolaly veřejné výdaje, a to v důsledku toho, co keynesiánci nazývají 
"multiplikační efekt". Řízení fiskální politiky a s ní i agregátní poptávky je tedy způsob, jakým tento 
model navrhuje generovat nezbytné změny, které by mohla vyžadovat nerovnovážná ekonomická 
situace. 

Jsou to jediné školy/směry jednání?  

Ekonomická věda nepředstavuje homogenní a obecně přijímaný soubor poznatků. Obavy a odpovědi 
na ekonomické problémy se liší podle myšlenkových škol a přirozeně i podle postoje či zájmu, který 
badatelé explicitně či implicitně zastávají. Dva výše uvedené směry (neoklasický a keynesiánský), pod 

 
1 Podrobnější informace o různých ekonomických školách naleznete v kapitole "Ekonomické myšlenkové 
směry“  
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nimiž postavíme tento spis, představují protilehlé body širokého spektra, které zahrnuje i další 
ekonomické školy, jež jsou rozloženy blíže k jedné či druhé.  

Například monetaristická škola (známá také jako chicagská škola) je významným proudem, který silně 
kritizoval váhu státu v ekonomice a také používání fiskálních mechanismů jako hlavního nástroje pro 
řešení ekonomické nerovnováhy. Tento protiintervencionistický proud vedený Miltonem Friedmanem 
podporoval autonomní logiku trhu a hospodářskou politiku zaměřenou na nástroje měnové politiky. 
Proto se jednoznačně řadí na spektrum vedle neoklasického proudu.  

Na druhé straně spektra postkeynesiánská ekonomie přisoudila větší sílu čtyřem prvkům Keynesovy 
původní analýzy: rozdělení příjmů, finančním institucím a odborům a nadnárodním společnostem. 
Podle této školy, která je logicky bližší keynesiánským teoriím, by se v době krize měla používat fiskální 
politika, která zajistí takovou úroveň agregátní poptávky, jež zajistí plnou zaměstnanost. To se zatím 
shoduje s původním Keynesovým postojem, liší se však v tom, že prosazuje návrh kombinace 
hospodářské politiky, která kombinuje mzdovou politiku s robustním přerozdělovacím mechanismem, 
a přidává uznání potřeby redukce a restrukturalizace finančního systému.  

Vedle těchto dvou škol, aniž bychom zapomínali na klasické a marxistické kořeny, se nepřestaly množit 
alternativní proudy, které požadují odlišný výklad ekonomických problémů.  Najdeme mezi nimi 
strukturalistickou školu, institucionalistickou školu, ekologickou ekonomii a feministickou perspektivu. 

Všechny tyto směry se nacházejí blíže či dále od neoklasických či keynesiánských politických 
rozhodnutí o řešení krize v závislosti na jejich podobnosti s výše uvedenými a budou předmětem naší 
kapitoly o ekonomických teoriích. 

Proč je důležité pochopit, jak se krize řídí?  

1) Pro pochopení různých zájmů. Je důležité mít na paměti, že tyto dva protichůdné modely 
(neoklasický a keynesiánský spolu s mnoha dalšími uprostřed) reagují na debatu, která se netýká pouze 
různých ekonomických teorií, ale také ideologií a politických možností. Ideologie ani politické možnosti 
nejsou vázány na konkrétní ekonomické zájmy. Ideologie a politické možnosti jsou spíše přímo 
rámovány zájmy různých skupin a jejich mocenskými možnostmi. To znamená, že skutečný boj je 
bojem o přerozdělování: kdo nese břemeno ztrát v krizi?  

Dopady na různé sociální sektory by mohly být zcela odlišné, pokud by se například veřejné politiky 
rozhodly stabilizovat hospodářský růst zemí pomocí proticyklických opatření a zároveň použít nástroje 
na ochranu nejzranitelnějších sektorů; nebo pokud by se místo toho vlády rozhodly nechat trh, aby 

sám vyřešil nerovnováhu, a zároveň zachránit zkrachovalé banky a finanční věřitele. Pochopení této 
problematiky bude užitečné pro každého, kdo se zajímá o to, kdo je poškozen a kdo má prospěch z 
různých možných strategií. Nakonec jsou všechna hospodářsko-politická opatření podmíněna 
hodnotovými soudy a ideologickými předpoklady, a především dominancí těch či oněch zájmů ve 
společenském systému. 
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2) Shrňme si, co jsme se dosud nedozvěděli. Obecně lze říci, že celkový přístup formálního vzdělávání 
(především prostřednictvím učebnic) vychází v reakci na ekonomické pojetí krize z neoliberálního 
ekonomického paradigmatu. Trh je chápán jako základní samovyvažující nástroj, který obsahuje 
racionální subjekty usilující o maximalizaci zisku a příjmu, což podporuje individualistické, utilitární 
chování.  

V tomto kontextu bývají krize vždy vysvětlovány mechanicky, v rámci různých tematických konceptů 
spojených s růstem a hospodářskými cykly, makroekonomikou a zásahy veřejného sektoru, aniž by 
byly vysvětleny příčiny krizí nebo styčné body s realitou. To znamená, že se nezkoumají přímé dopady, 
které může mít ta či ona strategie krizového řízení na náš každodenní život, ani se neklade otázka, kdo 
z té které situace těží a kdo trpí. Tento spis si proto klade za cíl zpochybnit tento vzorec učení a doufá, 
že probudí kritický pohled studentů na různé způsoby řešení ekonomických problémů, které existují v 
dnešním světě.  

3) Porozumět minulosti. Po celé 20. století empirické poznatky vykreslují velmi nestabilní vývoj 

kapitalistických ekonomik v čase, kdy se trvale a stále častěji objevovaly hospodářské krize. Velká 
hospodářská krize po krachu v roce 1929, ropná krize na počátku 70. let 20. století a finanční krize v 
roce 2008 jsou některé příklady globálních hospodářských krizí, i když s různými spouštěči (pohyb 
úrokových sazeb, změny výrobních nákladů, exploze spekulativních finančních bublin). Navíc každá z 
nich trvala po jinou dobu.  

Konzervativní politická reakce byla tím, co začalo dominovat politicko-ekonomickému řízení 
hospodářských krizí od 70. let 20. století. Politiky zaměřené na snižování veřejných deficitů, omezování 
veřejných výdajů, kontrolu mezd a devalvaci národní měny tvořily základ úsporných plánů 
realizovaných v mnoha evropských zemích po krizi v roce 2008.  

Úspory znamenají zastavení nebo snížení veřejných výdajů. V konečném důsledku znamená ústup 
státu jako sociálního dobrodince, který do ekonomiky vkládá zdroje. Problémem je, že tyto úsporné 
politiky nedokázaly zajistit trvalou stabilitu a blahobyt, ani zabránit velkým hospodářským problémům, 
jako je masová nezaměstnanost, plýtvání zdroji, chudoba a nerovnost. Proto stojí za to položit si 
otázku, do jaké míry je úsporná politika správnou strategií, kterou lze v krizi použít.  
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4) Porozumět budoucnosti. V současné době, kdy vzniká tento spis, dochází k neočekávané a prudké 
změně role státu v důsledku výjimečné krize vyvolané virem COVID-19. V současné době se v 
souvislosti s tímto virem objevují i další problémy. Vlády téměř všech zemí světa byly a jsou postaveny 
před obtížné kompromisy mezi zdravotními, ekonomickými a sociálními problémy, které v důsledku 
pandemie vznikají. Mnoho vlád na národní i nižší, než národní úrovni rychle reagovalo na hospodářské 
a fiskální důsledky krize a země vynakládají podstatně více prostředků než v letech 2008-2009. Dvě 
třetiny zemí OECD například přijaly opatření na podporu financování vlád na nižší než celostátní úrovni 

(OECD, 2020).  

Využití veřejných investic na všech úrovních veřejné správy k podpoře oživení COVID-19 v čase 
představuje zcela jiný scénář než ten, který hlásali zastánci úsporných opatření, kteří podporovali 
snižování veřejných výdajů a cílování především na inflaci. Ačkoli je ještě příliš brzy na to, abychom do 
hloubky pochopili, jak byla tato krize zvládnuta a zda zvýšená přítomnost státu jako investora v 
ekonomice přetrvá, je povzbudivé sledovat, jak se v některých zemích cíle hospodářského oživení 

propojují se sociálními a klimatickými cíli. 
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KLÍČOVÁ ŠKOLA 

● Krize 

● Hospodářská politika 

● Regulace 

● Agregátní poptávka 

● Sociální stát 
● Veřejné investice 

● Neoliberalismus 

● Úspory 
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Co je to krize? Krize je pojem, který v obecném smyslu označuje situaci narušení, a v ekonomice tomu 
není jinak. Hospodářské krize jsou takové okamžiky, kdy z nejrůznějších důvodů dojde k destabilizaci 
ekonomických veličin.  
 
Nejčastějšími ukazateli krize jsou nerovnováhy, které se projevují zvyšující se mírou nezaměstnanosti, 
inflace, nečinnosti podniků, chudoby atd. V tomto smyslu mohou krize vznikat jako přirozený moment 
hospodářského cyklu nebo mohou být důsledkem specifických šoků, v posledních desetiletích 
nejčastěji jako produkt globální ekonomické dynamiky.  
 
Jaký je rozdíl mezi krizí a recesí?  

 
Kapitalistická dynamika byla kvalifikována jako cyklický proces výkyvů různých signálů různého 
rozsahu. Je běžné, že po fázích deprese a stagnace následují fáze expanze a zrychleného růstu, jak 
ukazuje obrázek 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospodářský cyklus je takové časové období, kdy po expanzi ekonomiky (růstu HDP) následuje krize v 
tempu akumulace, která pak přechází v recesi, jež v daném okamžiku dosáhne svého dna a dosáhne 
koryta neboli deprese, od níž se opět rozbíhá hospodářská expanze. 2  
 
Recese je fáze zpomalení ekonomické aktivity, v níž dochází ke snížení spotřeby, což vede k poklesu 
výroby, reálného důchodu a zaměstnanosti. Tato fáze recese může být časově více či méně dlouhá, 
ale obecně se má za to, že trvá kratší dobu než deprese.  
 
Zatímco z grafu vyplývá, že krize je narušení, které mění trend expanzivní fáze, jak se běžně vysvětluje 
v učebnicích, v našem každodenním chápání je krize často spojována s fází deprese.  
Deprese je okamžik, kdy recese dosáhne svého dna, nebo jinými slovy, kdy se recese udržuje po delší 
dobu a stává se závažnější. To, co následuje po poklesu, je nutně fáze vzestupu, kdy se ekonomické 
veličiny začínají zotavovat. V těchto situacích, kdy nerovnováha vyústí v krizi v ekonomice, je nutné 

 
2 Je důležité zdůraznit, že pojetí hospodářské krize jako fáze cyklu je jedním ze způsobů, jak přistupovat k 
jejímu pojetí, nikoli však jediným. Obecně je pojetí krize zasazeno do různých tematických bloků spojených s 
růstem a hospodářskými cykly, makroekonomikou, současnými krizemi a/nebo zásahy veřejného sektoru. 
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pokusit se situaci zvrátit, aby se obnovila rovnováha. Právě zvolená strategie a příjemci tohoto oživení 
závisí na politicko-ekonomických rozhodnutích, a právě tyto aspekty se pokusíme v tomto článku 
ilustrovat. 
 
Jak to udělat co nejlépe, to je otázka, kterou si kladou ekonomové a tvůrci politik, a jak je snadné si 
představit, vzorce postupu se ne vždy shodují. Každá škola ekonomické teorie formuluje jiné 
behaviorální hypotézy a jiné závěry a praktická doporučení. Pro pochopení rozdílných postojů jsou 
představeny dva modely obecného odkazu v ekonomii, především neoklasická škola na jedné straně 
a keynesiánská analýza na straně druhé, a různé teze, které každý z nich sleduje. 
 

 
Všechny makroekonomické vztahy mají kvantitativní rozměr, který je třeba pečlivě sledovat a 
zaznamenávat, aby bylo možné je řídit nebo do nich zasahovat. Dostupné potenciální politické reakce 
představované nesčetnými ekonomickými teoriemi vykazují rozpory, jak bude ukázáno.   
 
 

Neoklasický model předpokládá, že v daném okamžiku existuje výrobní kapacita (kterou budeme 
nazývat celková nebo agregátní nabídka) určená počtem továren, strojů, zařízení atd. (fyzický kapitál) 
a pracovníků (lidský kapitál). Dále předpokládá, že ceny jsou vždy pružné. Právě tato pružnost by 
umožnila, aby se nabídka a poptávka vždy vrátily do rovnováhy při plné zaměstnanosti. Při nadměrné 
nabídce zdroje, která vede k jeho přebytku, by jeho cena klesla (mzdy by se snížily) a následně by se 
zvýšila jeho poptávka, čímž by se automaticky korigovala existující nezaměstnanost. 
 
Hlavní myšlenkou tohoto tzv. liberálního modelu je, že k dosažení rovnováhy při plné zaměstnanosti 
postačí, aby ceny byly zcela pružné a trhy mohly volně fungovat. Exogenní zásahy jakéhokoli druhu by 
byly k nápravě nerovnováhy zbytečné, protože nerovnováha se má vyřešit sama v důsledku volnosti 
trhů a pružnosti cen. Podle tohoto modelu intervence povedou pouze k ekonomické neefektivitě tím, 
že způsobí buď zvýšení cen (inflaci), nebo přesun individuálních výdajů. K tomu druhému může dojít, 
protože racionální soukromé subjekty, které si uvědomují rostoucí deficit státu, předpokládají, že daně 
budou v budoucnu vyšší, a proto raději spoří, než aby spotřebovávaly. 
 

Výchozí hypotézy keynesiánského modelu představují odlišnou vizi fungování ekonomiky a dospívají 
ke zcela odlišným závěrům. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že pro Keynese jsou ceny spíše rigidní, to 
znamená, že by nereagovaly na změny poptávky. A domníval se, že tato rigidita ovlivňuje zejména 
mzdy, protože pracovníci obvykle nejsou ochotni přijmout nižší mzdu, než jakou v daném okamžiku 
dostávají. 
 
Pokud stojíme na úrovni výroby, která nemá kapacitu pro plnou zaměstnanost, znamená to, že 
poptávka po zaměstnanosti je nižší než nabídka. Schopnost dosáhnout plné zaměstnanosti by mohla 
být podpořena zvýšením agregátní poptávky, což by vedlo k vytvoření více pracovních příležitostí. 
Proto by podle tohoto modelu byly zásahy státu zaměřené na zvýšení agregátní poptávky velmi 
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užitečné a nezbytné pro zvýšení výroby, když je ekonomika pod úrovní plné zaměstnanosti. Teprve až 
by ekonomika dosáhla úrovně plné zaměstnanosti, mohly by jakékoli další zásahy zvyšující poptávku 
způsobit zvýšení cen. 
 
 

ř ě

Posledním cílem tvorby hospodářské politiky je zasáhnout do celkové nerovnováhy.  Aby se stát 
pokusil tohoto cíle dosáhnout, používá dva hlavní nástroje – fiskální a měnovou politiku. 
 
Fiskální politika: je nejvýznamnějším zásahem státu při snaze ovlivnit agregátní poptávku. Lze ji 
definovat jako politiku používanou k vyrovnání veřejných příjmů a výdajů. Veřejné výdaje jsou 
definovány součtem: 

• Běžných výdajů: výdajů určených na platy zaměstnanců pracujících ve veřejném sektoru, na 
pořízení zboží a služeb a na běžné transfery. 

• Veřejných investic: ty, kterými veřejný sektor přispívá k tvorbě hrubého kapitálu v ekonomice 
nebo ke zdrojům kapitálových transferů do jiných sektorů.  

• Finančních výdajů: ty, které jsou určeny k pokrytí úroků a břemene veřejného dluhu. 
 
Veřejné výdaje musí být samozřejmě financovány. Veřejné příjmy lze shromažďovat třemi způsoby:  

• S příjmy z prodeje zboží a služeb, které vyrábějí veřejné podniky, 
• Prostřednictvím donucovacích opatření (především prostřednictvím daní),  
• Zvyšováním veřejného dluhu. 

 
Řízením změn obou složek fiskální politiky (příjmů a výdajů) vytvářejí vlády různými způsoby změny v 
ekonomické aktivitě: 

• Agregátní poptávku lze rozšířit zvýšením veřejných výdajů. 
• Osobní disponibilní důchod lze zvýšit – a s ním i spotřebu a agregátní poptávku - snížením daní. 
• Investice lze stimulovat daňovými úlevami nebo snížením daňového tlaku na zisky. 

 
Měnová politika: jedná se o soubor zásahů prováděných centrální bankou dané země s cílem ovlivnit 
stávající objem tvorby peněz a přispět tak k dosažení stanovených obecných cílů. Vlády řídí měnovou 
politiku určováním klíčových úrokových sazeb, aby stimulovaly nebo zpomalovaly tvorbu depozitních 
peněz bankami, a tím i investice a spotřebu umožněnou úvěry. 
 
Východiskem měnové politiky je ovlivňování množství peněz v oběhu prostřednictvím změn úrokových 
sazeb na peněžním trhu: když se zvyšuje nabídka peněz, snižuje se úroková sazba a naopak. Výkyvy 
úrokových sazeb ovlivňují na jedné straně tvorbu peněz bankami (při nízkých úrokových sazbách jsou 
banky více motivovány poskytovat úvěry), čímž stimulují reálnou ekonomiku zvýšením investic nebo 
spotřeby, a na druhé straně sazby ovlivňují chování jednotlivců (protože nízké úrokové sazby odrazují 
od spoření již existujících vkladových peněz) rovněž s cílem ovlivnit reálnou ekonomiku opět stimulací 
spotřeby.  
 
Oběma způsoby (přímým ovlivňováním spotřeby, úspor a investic nebo usnadňováním poskytování 
úvěrů) mohou změny úrokových sazeb ovlivnit agregátní poptávku a následně úroveň výroby a 
důchodu a zaměstnanosti. Fiskální politika je však považována za nejpřímější možnost, protože 
zasahuje přímo do reálné ekonomiky, zatímco měnová politika zasahuje nejprve na peněžním trhu a 
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teprve poté do reálné ekonomiky, což má za následek méně přímý, a tudíž méně účinný dopad na 
ekonomiku. Kromě toho je měnová politika považována za méně přímý nástroj, protože záměr 
stimulovat ekonomiku snížením úrokové sazby s cílem podnítit soukromý sektor, aby požádal své 
banky o úvěry (které by – jistě – byly použity na investice a spotřebu), ponechává rozhodnutí na 
poněkud nepoddajném soukromém sektoru. Pro podniky a domácnosti je úroková sazba pouze jedním 
z faktorů, které rozhodují o výdajích – a dokonce ne tím nejdůležitějším.  
 
Fiskální politika naproti tomu přímo vytváří nové peníze, které mají být utraceny do ekonomiky. 
Převádí je přímo z vlády na bankovní účty soukromého sektoru, připravené vytvořit poptávku. Žádná 
další rozhodnutí ze strany soukromého sektoru nejsou zapotřebí. A především funguje v okamžiku, 
kdy klíčové úrokové sazby již nejsou schopny situaci pomoci (například když nemohou být nižší než 
nula) a celý soukromý sektor se chová procyklicky. 
 

ů ř
 
Pro čelení ekonomické nerovnováze by se doporučení výše uvedených politických cest lišila v podstatě 
proto, že vycházejí z odlišných předpokladů o fungování ekonomiky. Proto hospodářská politika 
neoklasické školy odmítá použití pobídek ke zvýšení agregátní poptávky, protože by to vedlo ke zvýšení 
cen, protože se domnívá, že ekonomika je vždy na úrovni plné zaměstnanosti. V důsledku toho by se 
tento směr analýzy vyhnul použití fiskální politiky, protože hlavním cílem této politiky je ovlivnit 
agregátní poptávku. Pro neoklasickou teorii jsou situace nerovnováhy napravovány pružností cen a 
automatickými mechanismy trhu. Právě tyto mechanismy přizpůsobení v tomto neoklasickém modelu 
vedou k odmítnutí jakýchkoli dalších veřejných zásahů. 
 
Pokud jde o měnovou politiku, i když v dlouhodobém horizontu nemají změny v nabídce peněz velký 
vliv na důchod (protože jakmile je dosaženo úrovně plné zaměstnanosti, nelze ji pak překročit), v 
krátkodobém horizontu jsou vhodným prostředkem k rozšíření nebo omezení agregátní poptávky, 
protože změny úrokové míry řídí spotřebu, investice a úvěry. Souhrnně řečeno, neoklasický model 
předpovídá, že expanzivní fiskální politika zajistí pouze růst cen, takže obhájci tohoto modelu navrhují 
měnovou politiku jako hlavní nástroj zásahu do nerovnováhy makroekonomických veličin. 
 
Naopak pro keynesiánce je hlavním nástrojem zásahu do ekonomiky fiskální politika vzhledem k jejímu 
přímému vlivu na agregátní poptávku. Změny ve veřejných výdajích vedou ke zvýšení agregátní 
poptávky a důchodu. Toto zvýšení jistě vede k novému zvýšení spotřeby, které otevírá lepší očekávání, 
jež opět vede k dalšímu zvýšení investic. Tak dochází k řadě řetězových reakcí, které nakonec vedou k 
tomu, že zvýšení důchodu a hrubého domácího produktu (HDP) je větší než to, které původně vyvolala 
původní očekávání, a to v důsledku toho, co keynesiánci nazývají multiplikačním efektem. Řízení 
fiskální politiky a spolu s ní i agregátní poptávky je tedy způsob, jakým tento model navrhuje generovat 
nezbytné změny, které může vyžadovat nerovnovážná ekonomická situace. 
 
Pro keynesiánce se mechanismy měnové politiky neliší od neoklasického modelu. Jinými slovy, pokud 
je úroková míra vysoká, mají agenti větší motivaci spořit, a pokud je úroková míra nízká, mají větší 
motivaci investovat a spotřebovávat. Rozdíl však spočívá v účinnosti měnové politiky. Za prvé, 
keynesiánci zpochybňují skutečný účinek např. snížení úrokové míry jako nástroje stimulace 
ekonomiky, neboť investice jsou natolik volatilní veličinou, že závisí spíše na dalších okolnostech: na 

očekávaných výnosech, na obecných podmínkách ekonomiky a na očekáváních podnikatelů. Za druhé, 
keynesiánci zpochybňují dopad měnové politiky v době recese. Pokud se ekonomika nachází na 
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expanzivní trajektorii, je požadováno a poskytováno mnoho úvěrů, což stimuluje tvorbu bankovních 
peněz. Naproti tomu v době recese se nabídka bankovních peněz dokonce sníží, protože se více úvěrů 
splácí, než přijímá. Soukromý sektor zde působí procyklicky, a proto krizi prohlubuje. V této situaci 
může pomoci pouze tvorba peněz prostřednictvím deficitních výdajů. Řetězec, kterým změny množství 
peněz přenášejí měnové impulsy do ekonomiky, by byl přerušen. Z tohoto důvodu keynesiánci tvrdí, 
že měnová politika není účinná při dosahování růstu výroby, důchodu a zaměstnanosti. 

Na základě hlavních myšlenek, na nichž jednotlivé modely zakládají své teorie, a jejich předpokladů 
bychom mohli návrh jednotlivých teorií zjednodušit následovně: 

Předpoklady\Model Neoklasický Keynesiánský 

Ceny Flexibilní Rigidní 

Zaměstnanost Plná zaměstnanost  Nedostatečná zaměstnanost 

Přizpůsobovací mechanismus Ceny Úroková míra, příjem 

Veřejné zásahy Ne, trhy se mohou regulovat 

samy automaticky 

Ano, ekonomika potřebuje 
regulaci 

Fiskální politika Ne, vyvolá pouze cenový 

přírůstek, protože ekonomika 

je již na úrovni plné 
zaměstnanosti 

Ano, pomůže ekonomice se 
rekalibrovat, ovlivní agregátní 

poptávku díky multiplikačnímu 
efektu 

Měnová politika  Účinná pouze krátkodobě – 

mechanismus slouží k zásahům 
do nerovnováhy 

Ne, není účinná, aby ovlivnila 

růst, příjmy nebo 
zaměstnanost 

 

 

ů ř
Modely, které jsme právě analyzovali, zahrnují různá hlediska při rozhodování o ekonomických 
problémech. Tyto otázky jsou komplikované a pro hospodářské orgány představují rozhodnutí o tom, 

jaká opatření přijmout při výskytu nerovnováhy. Nicméně k makroekonomickým problémům lze díky 
teoretickým návrhům a empirickému výzkumu přistupovat s dostatečně dobrými znalostmi. Konečná 
rozhodnutí však nevyhnutelně reagují nejen na vědecké údaje, ale také na preference a ideologie těch, 
kteří je přijímají. 

A to ukazuje, že otázka účinnosti různých hospodářských politik závisí nejen na rámci teoretických 
modelů, ale i na cílech, kterých chtějí prioritně dosáhnout. Pokud by fiskální a měnová politika byly 
stejně účinné, modely mohou předpovídat, že stejného efektu bude dosaženo zvýšením peněžní 
zásoby nebo veřejných výdajů. Je zde však zřejmý distribuční efekt, který se nebere v úvahu: i když lze 
nakonec dosáhnout zvýšení výroby a globálního důchodu, není to totéž, pokud se z něj těší například 
držitelé výnosných aktiv nebo nezaměstnaní či důchodci.  

Je třeba vzít v úvahu rozdílný institucionální rámec, v němž jsou tyto dvě politiky realizovány. Zatímco 
fiskální politika podléhá – nebo by alespoň měla podléhat – přímé kontrole parlamentů, které jsou 
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sídlem lidové suverenity, měnovou politiku vytvářejí centrální banky, instituce, které jsou 
demokratickou kontrolou ovlivnitelné mnohem méně, zejména od doby, kdy se staly nezávislými. 
Stručně řečeno, ukazuje se, že všechna opatření hospodářské politiky jsou podmíněna hodnotovými 
soudy a ideologickými předpoklady, a především převahou těch či oněch zájmů ve společenském 
systému. 

 

ě ř ů
Po prostudování teoretických problémů ekonomické nerovnováhy a analytických nástrojů, které 
ekonomům umožňují jim porozumět a reagovat na ně, jsou v této části zkoumány konkrétní příklady 
krizí, které staví do popředí realitu, v níž se vyskytují, a politická opatření přijatá k jejich řešení. 
 
V průběhu 20. století byla světová ekonomika vystavena velkým nestabilitám v procesu růstu. Tři velké 
globální krize otřásly světovou ekonomikou, zatímco modely, které plánovaly jejich obnovu, se v 
průběhu času měnily. 
 
 

ř
Na přelomu století, po fázi expanze, které přál nástup nových technologií a globálních trhů, přinesla 
první světová válka novou fázi hospodářské deprese. Válka mobilizovala miliony lidí, kteří byli vyřazeni 
z výroby, ale když válka skončila a všechny ekonomiky se zotavily, vznikla velká krize nadvýroby, kterou 
ještě zhoršila nedostatečná poptávka. Během bouřlivých dvacátých let ekonomika dočasně vzkvétala, 
ale krátkodobý blahobyt nemohl zakrýt hlubší strukturální problémy v nejdůležitějších vyspělých 
zemích. Nepořádek vzniklý zánikem zlatého standardu a nedostatečnou měnovou regulací následných 
mezinárodních burz způsobil v roce 1929 novou krizi, známou jako Velká hospodářská krize.   
 
Do té doby vládly v hospodářské politice průmyslových zemí myšlenky liberálního modelu. V 
návaznosti na tuto teorii liberální myšlenky doporučovaly, aby vlády nezasahovaly a nepokoušely se 
napravit hospodářskou nerovnováhu. Trhy však ukázaly, že nejsou schopny samy vyřešit masovou 
nezaměstnanost a krizi. Právě v tomto okamžiku, když viděl, že trh sám o sobě nezaručuje rovnováhu, 
Keynes navrhl, aby stát převzal novou aktivní roli s modelem hospodářské politiky, která napravuje 
nerovnováhu a kompenzuje nedostatečnost soukromých výdajů. V průběhu 30. let 20. století začalo 
několik vlád utrácet za veřejné práce nebo za jakýkoli druh činnosti s cílem vytvořit pracovní místa. 
Právě toto zvýšení veřejných výdajů a následné rozšíření agregátní poptávky (expanzivní fiskální 
politika) umožnilo rodinám zvýšit spotřebu, což následně umožnilo firmám prodávat své zboží. Díky 
státní intervenci a multiplikačnímu efektu bylo tedy možné vytvořit pracovní místa a oživit výrobní 
činnost. Ve skutečnosti se během druhé světové války zásahy vlád do ekonomiky po celém světě 
nesmírně zvýšily.   
 
Po válce se keynesiánský ekonomický model stával stále populárnějším, protože dobře zapadal do 
nové reality. Kombinace poválečného dlouhodobého a nebývalého hospodářského růstu a 
konsolidace tzv. sociálního státu (charakterizovaného širokou škálou sociálních potřeb, které 
pokrývaly veřejné výdaje) zpečetila vítězství keynesiánské školy. Keynes zpochybnil neoklasický model 
poukazem na jeho nedokonalosti a na nezbytné nové intervenční mechanismy a stal se na více než 
třicet let vodítkem pro provádění hospodářské politiky ve většině vyspělých ekonomik. 
 



 
 

 

13 
 

Konec druhé světové války otevřel nové období růstu, které prakticky nepřetržitě trvalo od konce 40. 
let do poloviny 70. let. Světový vývoz se zvýšil z 60 000 milionů dolarů v roce 1948 na dva biliony v 
roce 1980, což je dobrým ukazatelem rozsahu akumulačního procesu a internacionalizace ekonomiky 
těchto let. Konsolidace sociálního státu a s ní spojený růst životní úrovně v západních ekonomikách a 
expanze mezinárodních investic byly považovány za natolik trvalý jev, že světová ekonomika byla 
považována za stabilní a definitivní cestu hospodářského růstu. 
 
V průběhu těchto let se však objevily nové hospodářské poruchy a celkový růst i model sociálního státu 
byly silně oslabeny. Stabilní trend růstu spotřeby (expanze agregátní poptávky) vytvářel tlak na ceny a 
podniky se nadále spoléhaly na levné úvěry (nízké úrokové sazby), aby zajistily, že růst jejich výrobních 
kapacit vykompenzuje růst mezd, který zaměstnanci soustavně požadovali. Růst veřejných výdajů 
(fiskální politika) a peněžní zásoby (měnová politika) přispěl k přehřátí západní ekonomiky. Všechny 
tyto faktory vedly v roce 1973 ke krizi, kdy prudce vzrostly ceny ropy a světová ekonomika vstoupila 
do fáze chaosu a akutní krize, která trvala až do 90. let. 
 
V důsledku rozhodnutí zemí vyvážejících ropu (OPEC) bezprecedentně zvýšit cenu za barel se západním 
ekonomikám, které byly čistými dovozci ropy, téměř okamžitě zhoršila obchodní bilance. Zároveň se 
vlády nadále potýkaly s obrovskými výdaji. První reakcí bylo pokračování v provádění keynesiánské 
politiky s cílem zvýšit veřejné investice: zvyšování sociálních dávek při růstu nezaměstnanosti a pomoc 
podnikům v krizi. Jak však krize poskytovala stále méně veřejných příjmů, ukázalo se, že deficity 
veřejných financí se zvyšují, čímž se neustále zvyšuje veřejný dluh. To vše s sebou přineslo 
hospodářskou recesi v západních zemích spojenou s velkým poklesem výroby a zaměstnanosti, růstem 
cen a rozšířením peněžní zásoby, která přitahovala finanční spekulace a financializaci celé ekonomiky.   
 
 

č
Vše výše uvedené dalo zkrátka vzniknout světovému hospodářskému panoramatu, kterému 
dominovala nezaměstnanost, inflace, deficity veřejných a zahraničních financí a s tím související nárůst 
sociálních nepokojů. Všeobecná krize těchto rozměrů vyžadovala velmi razantní reakce, které se začaly 
objevovat již v 70. letech 20. století ve vojenských diktaturách Latinské Ameriky, jež byly prvními 
režimy, které začaly uplatňovat liberální opatření, jež se později rozšířila do celého světa. Pád Berlínské 
zdi v roce 1989 a celého bývalého socialistického bloku spolu s generalizací nezaměstnanosti, která 
výrazně oslabila dělnické třídy, vytvořily politické podmínky pro oživení zaměřené především na 
opětovné získání zisku z podnikání. Teoretickou oporu měly poskytnout neoklasické principy, které 
byly nyní přeformulovány do podoby, jež byla přejmenována na neoliberalismus. 
 
Začlenění nových informačních technologií a zavedení režimů plné mobility pro pohyb zboží a kapitálu 
umožnilo globalizovat velkou část výrobní činnosti. To byla nová ekonomická etapa planetárního 
propojení a převahy neoliberálních idejí, která dala odpověď na velkou krizi 70. let a otevřela dveře 
nové éře prakticky nezatížených finančních poruch. V letech 1970-2003, krátce před poslední velkou 
krizí v roce 2007, došlo k117 systémovým bankovním krizím v 93 zemích a 113 epizodám finančního 
napětí v 17 zemích. 
 
V této souvislosti deregulační proces, který byl nastolen od konce druhé světové války, umožnil 
bankám šířit nekvalitní a vysoce rizikové finanční produkty, které nakonec kontaminovaly celý 
mezinárodní finanční systém. Díky velmi nízkým úrokovým sazbám poskytly banky ve Spojených 
státech statisíce hypotečních úvěrů lidem ve velmi nejisté finanční situaci. Jednalo se o tzv. subprime 
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hypotéky, nazývané také junk mortgages nebo NINJA úvěry, protože byly poskytovány lidem "bez 
příjmu, bez práce a bez majetku". Tyto subprime hypotéky byly transformovány a spojeny do nových 
aktiv, která banky nazvaly Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), tedy závazky zaručené 
hypotékami na bydlení, nebo Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), pokud se jednalo o 
komerční hypotéky. Získávaly je investiční fondy (často vlastněné samotnými bankami), které je zase 
odvozovaly do nových produktů, čímž vznikal zvrácený řetězec, protože pokud by původní hypotéka 
přestala platit, všechny následující produkty by okamžitě ztratily hodnotu.  
 
Když se tyto hypotéky přestaly splácet, protože bylo snadno předvídatelné, že dříve či později začnou 
některé banky vykazovat ztráty nebo dokonce vyhlásí bankrot, a to již na začátku roku 2007. Postupně 
se nákaza šířila po celém světě, úvěrový kohoutek se zavíral a s ním se zastavovaly investice, množila 
se nezaměstnanost a všechny vlády čelily v roce 2008 další globální krizi. To, co začalo jako finanční 
krize, se stalo krizí reálné ekonomiky. Bez jasných receptů na její řešení vše nasvědčovalo tomu, že 
bude nutný masivní státní zásah, který se však dostal do rozporu s převládajícím neoliberálním 
myšlením. 
 
 

ř
Reakce na krizi od 70. let 20. století, včetně té poslední z roku 2008, byly inspirovány hospodářskou 
politikou zahájenou konzervativní revolucí, která začala téměř ve stejné době, kdy Margaret 
Thatcherová ve Spojeném království a Ronald Reagan ve Spojených státech vyhráli volby v roce 1979, 
resp. 1980: konzervativní, neoliberální, tržně orientovaná reakce na ekonomické, sociální a politické 
problémy. Oba lídři zahájili svá funkční období formulací dvou nových cílů hospodářské politiky: snížení 
inflace a snížení deficitu veřejných financí při současném vkládání důvěry v trh jako mechanismus 
zajišťující maximální efektivitu automatických rovnováh a individualismus namísto spolupráce. 
 
Realizace této konzervativní reakce zahrnovala uplatnění řady politik strukturálního přizpůsobení, 
které odstranily překážky ovlivňující soukromou iniciativu, umožnily podnikům obnovit zisky a změnit 
rovnováhu společenských sil. Tyto politiky přizpůsobení se zaměřily na snížení agregátní poptávky a 
konkrétně se zaměřily na snížení vnějšího deficitu pomocí tradičních nástrojů poptávky, nyní v 
restriktivním smyslu: kontrola nabídky peněz a úvěrů, škrty ve veřejných výdajích, kontrola mezd a 
devalvace národní měny. Současně byl tento model doprovázen opatřeními, která uvolnila pravidla na 
trhu práce, liberalizovala finanční trhy a omezila státní intervence. 
 
Tato opatření strukturálního přizpůsobení byla s větší či menší intenzitou uplatňována téměř ve všech 
zemích světa jako makroekonomické korekční mechanismy. Zejména po velké krizi v roce 2008 
reagovala Evropská unie zintenzivněním tzv. politiky úsporných opatření zavedením Trojky. Trojka byl 
program, který Evropská komise, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka společně 
vnutily některým zemím (Řecku, Irsku, Portugalsku, Kypru, Španělsku, Maďarsku, Lotyšsku a 
Rumunsku) a který výměnou za finanční pomoc zaváděl nástroje úsporných opatření. Aby se státy 
vypořádaly s dluhem, který po sobě zanechala krize, neboť převzaly obrovskou fakturu, jež vznikla v 
důsledku záchrany bankovního sektoru, byly zavedeny velmi rozsáhlé škrty ve veřejných a zejména 
sociálních výdajích, čímž se snažily zajistit, aby vlády nemusely čelit tak velkému účtu. Tyto škrty ve 
veřejných výdajích však znamenaly mnohem větší negativní multiplikační efekt, než se očekávalo, což 
místo zlepšení vedlo k opětovnému propuknutí recese téměř v celé Evropě s nevyhnutelným 
důsledkem v podobě větší nezaměstnanosti a většího zadlužení. Německo, země, která tato úsporná 
opatření ve výše uvedených zemích prosadila nejsilněji, zároveň paradoxně čelila krizi tím, že zavedla 
stimulační balíčky na podporu domácí poptávky.  
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Úsporná opatření byla uplatňována i v méně rozvinutých zemích. Jak bylo analyzováno dříve, po 
problémech s hospodářskou krizí následovaly problémy s vnějším dluhem. Po konzervativní reakci, 
jejímž hlavním cílem bylo snížení veřejných deficitů, "přišly na pomoc" mezinárodní organizace, které 
poskytly půjčky stanovující přísné podmínky. Tímto způsobem agentury, které jim poskytovaly 
"pomoc", Světová banka a Mezinárodní měnový fond (MMF), zajistily, že vlády rozvíjejících se zemí 
reagovaly na zásady a zájmy velkých věřitelských mocností. Aby vlády mohly reagovat na platby, byly 
nuceny omezit spotřebu a dovoz i veřejné výdaje, což bylo podle převládajícího liberálního 
přesvědčení vždy chápáno jako škodlivé. 
 
Důsledky byly všude hrozivé, ale ještě závažnější v chudších zemích, kde omezení sociálního státu 
znamenalo obrovský nárůst chudoby, nezaměstnanosti a sociálních nepokojů, jejichž úroveň nikdy 
předtím nedosáhla rekordních hodnot. Stručně řečeno, politiky úsporných opatření zatím umožnily 
podnikům obnovit zisky a změnit rovnováhu společenských sil, ale nedokázaly zaručit trvalou etapu 
stability a blahobytu, ani zabránit velkým hospodářským problémům, jako je masová nezaměstnanost, 
plýtvání zdroji, chudoba a nerovnost. 
 

Hlavní hospodářská politika uplatňovaná v několika zemích ke zvládnutí krize navazovala na výše 
popsanou politiku úsporných opatření. Existují však příklady zemí, které se rozhodly zaujmout odvážný 
postoj a zavrhnout nejtvrdší úsporná opatření, která jim uložili jejich evropští věřitelé. V této 
souvislosti se zdá, že nedávná zkušenost Portugalska je jedním z prvních příkladů tohoto druhu 
proticyklické hospodářské politiky. 
 
Po krizi v roce 2008 se Portugalsko ocitlo v nejhorší recesi za posledních 40 let. Mezi lety 2011 a 2014 
zkrachovaly desítky tisíc podniků, nezaměstnanost se vyšplhala nad 17 % a stovky tisíc mladých 
kvalifikovaných lidí emigrovaly, čímž došlo ke ztrátě více než 4 % práceschopného obyvatelstva. V roce 
2011 vyjednala vláda Passose Coelha s MMF záchranný úvěr po typickém úsporném plánu, který 
spočíval v omezení služeb sociálního státu, snížení nákladů na pracovní sílu a důchodů a privatizaci 
veřejného majetku, což byla opatření vedoucí ke kolapsu agregátní poptávky. Antonio Costa, v té době 
starosta Lisabonu, signalizoval, že tato opatření jsou podřízením se neoliberálnímu programu, který 
národ vykořisťuje a kapitál spíše vyhání, než aby ho přitahoval.   
 
Poté, co byl Anotonio Costa v roce 2015 zvolen portugalským premiérem, šel proti normálu a vrátil 
úsporná opatření, která se dotkla pracovní doby, dovolené a daní, a zároveň zvýšil minimální mzdu o 
20 % během dvou let. Zajímavé je, že tuto politiku zvládl při zachování rovnováhy veřejných výdajů a 
dokonce při snížení fiskálního deficitu. Costova politika zvýšila příjmy obyvatel snížením daní, zejména 
pro ty s nižšími mzdami, což pomohlo oživit domácí ekonomiku a s tím i pozvednout veřejné investice 
a snížit nezaměstnanost, a přitom nepřekročit fiskální možnosti. Stručně řečeno, spojil fiskální 
disciplínu a rozdělování příjmů.   
 
Nicméně zatímco pro mnohé tato proticyklická reakce ukázala, že krizi lze překonat, aniž by se zničila 
pracovní místa a životní úroveň, pro jiné Costa pouze zavedl několik změn v ekonomice a měl to štěstí, 
že ho povzbudilo všeobecné evropské oživení, pokles cen ropy, zvýšení vývozu a rozmach cestovního 
ruchu. Kritici proto tvrdí, že expanze domácí poptávky byla malá a nadměrně kompenzovaná 
zlepšením platební bilance, které umožnilo zásobování ekonomiky, aniž by se zvýšila potřeba vnějšího 
financování. Dále absence dlouhodobého investičního plánu pro zemi zaměřeného na zvýšení 
produktivity a křehkost bankovního sektoru vyvolávají určité obavy o budoucí vývoj země. 
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Je ještě příliš brzy na to, abychom pochopili, zda jsou podobné návraty proticyklických nástrojů 
úspěšnými opatřeními tváří v tvář krizi. V případě Portugalska je možné, že země nakonec jednoduše 
těžila ze zlepšení své makroekonomické situace díky oživení v Evropě. Základní přesvědčení Costasovy 
vlády, totiž že snížením nezaměstnanosti a zvýšením příjmů lidí se posílí důvěra, však může být 
počátkem nové změny v globální politické ekonomii, neboť podle jeho představ je důvěra velkým 
motorem hospodářského oživení. 

 

č
Podle spolehlivých zpráv o rozdělení příjmů a bohatství vedla globalizace inspirovaná neoliberálními 
politikami přizpůsobení v posledních letech k důslednému přesunu bohatství od práce ke kapitálu, z 
periferie do centra a od nejchudších skupin obyvatelstva k těm nejzvýhodněnějším. 3  
 
Vzhledem ke všem těmto okolnostem je překvapivé, že hospodářské politiky uplatňované v posledních 
letech, někdy bez pardonu vnucované mezinárodními organizacemi, byly založeny na opatřeních 
(především na radikální kontrole inflace a rozpočtových deficitů), která nemají dostatečnou 
teoretickou ani empirickou oporu v literatuře, pokud jsou prezentována mimo prostou rétoriku.  
 
To vše umožňuje podezření, že hospodářská politika není prováděna na základě objektivních kritérií 
nebo neutrálních zájmů, ale spíše z velmi výrazného sociálního konfliktu a v kontextu velké nerovnosti, 
takže pouze nejmocnější subjekty a instituce mohou ovlivňovat vlády, aby přijímaly politiky, které je 
nejvíce zajímají. Tyto subjekty tak činí proto, aby si zajistily, že uplatňované hospodářské politiky 
budou takové, které nejlépe zajistí jejich hospodářské, finanční a politické zájmy. 
 
Proto musíme pochopit fungování této nejkonzervativnější ekonomické vědy, která má souhlas statu 
quo, mocné prostředky šíření a která redukuje společnosti na pole individuality a racionálního chování, 
je ve skutečnosti výhradně v zájmu zisku. Je naléhavě nutné, aby každý pochopil, že za každým 
ekonomicko-politickým rozhodnutím stojí zájem na jeho uskutečnění. 
 

  

 
3 Podle zprávy World Inequality Report 2018: v posledních desetiletích se příjmová nerovnost zvýšila téměř ve 
všech zemích, ale různým tempem, což naznačuje, že na utváření nerovnosti mají vliv instituce a politiky. Od 
roku 1980 se příjmová nerovnost rychle zvýšila v Severní Americe, Číně, Indii a Rusku. Od roku 1980 až do roku 
2018 si 1 % nejlépe vydělávajících osob na světě přivlastnilo dvakrát více bohatství než 50 % nejchudších 
jednotlivců. 
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ř
• Makroekonomie: Makroekonomie je směr ekonomické teorie, který místo přístupu k 

problémům z individuálního hlediska uvažuje o ekonomice jako o souboru ekonomických 
vztahů, nebo jinými slovy, o souhrnu částí. Hovoříme-li tedy o ekonomice národního státu a o 

nejdůležitějších otázkách, které lze řídit ohledně agregátního fungování ekonomiky, hovoříme 
o: plné zaměstnanosti, ekonomickém růstu, cenové stabilitě a spravedlivém rozdělování 
renty. 

 

• Neoklasický model: Neoklasický model vychází z hypotézy, že ekonomika automaticky 
dosahuje plné zaměstnanosti, a proto je agregátní nabídka fixována na určité množství zcela 
nepružné vůči cenám. Dále stanoví, že ceny jsou zcela pružné, takže se mohou podle potřeby 
zvyšovat nebo snižovat, aby se automaticky korigovala nerovnost, která může vzniknout mezi 

agregátní nabídkou a poptávkou. Za těchto podmínek se intervence prostřednictvím poptávky 
odmítá, protože by vedla pouze ke zvýšení cen. 
 

• Keynesiánský model: Keynesiánský model vychází z úvahy, že ceny jsou velmi rigidní, takže 
samy o sobě nemohou zaručit rovnováhu. Proto může nastat situace rovnováhy s 
nezaměstnaností. Když k ní dojde, je užitečné uchýlit se ke zvýšení poptávky, aby se dosáhlo 
vyššího důchodu a zaměstnanosti.  
 

• Agregátní poptávka: Agregátní poptávka je makroekonomickým měřítkem celkové výše 
poptávky po všech hotových výrobcích a službách vyrobených v ekonomice. Agregátní 
poptávka je vyjádřena jako celkové množství peněz směněných za tyto statky a služby při 
určité cenové hladině a v určitém časovém okamžiku. Jinými slovy je to součet agregátní 
spotřeby, agregátních investic a veřejných výdajů.   
 

• Agregátní nabídka: Agregátní nabídka je množství produkce statků a služeb, které jsou 
podniky v ekonomice jako celku ochotny přinést na trh při různých úrovních existujících cen. 
Agregátní nabídku ovlivňuje mnoho faktorů: dostupnost ekonomicky aktivního obyvatelstva, 
zásoby kapitálu a technologie. Všechny tyto faktory po agregaci určují úroveň výroby v 
ekonomice.  

 

• Inflace: Inflace, nebo jinak řečeno nestabilita cen, je jednou z příčin velmi negativních poruch 

v ekonomice země. Boj proti inflaci, který by neměl vliv na růst a zaměstnanost, je 
neřešitelným problémem. Tradičně existují tři hlavní vysvětlení inflace: tlak poptávky, který 
vzniká v důsledku nadměrného tlaku na výdaje; tlak nákladů, tedy tlak, který vychází z nákladů, 
především ze mezd, a strukturální inflace, která vysvětluje růst cen, jenž je součástí obecné 
povahy ekonomického systému.  

 

• Procyklická a proticyklická politika: označují strategii uplatňovanou vládou, která je pozitivně 
(procyklická) nebo negativně (proticyklická) korelována s výkyvy hospodářského cyklu v 
hrubém domácím produktu (HDP). Procyklická fiskální politika nastává, když se vláda 
rozhodne zvýšit veřejné výdaje a snížit daně během hospodářské expanze, ale snížit výdaje a 
zvýšit daně během recese. Proticyklická fiskální politika naproti tomu funguje tak, že v období 
konjunktury snižuje výdaje a zvyšuje daně, aby kontrolovala inflaci a zadlužení, a v období 
recese zvyšuje výdaje a snižuje daně, aby vytvořila poptávku, která může být hnacím motorem 
ekonomické konjunktury.   
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Přehled 

Cílem aktivity je, aby si studenti uvědomili rozdíly mezi oběma modely, pokud jde o typ intervence, 
kterou navrhují. Je doprovázena navazující aktivitou, v níž mohou pokračovat doma nebo v další 
hodině. 

Cíle 

• Podnítit přemýšlení o vysvětlených teoretických konceptech.  
• Prozkoumat hlavní mechanismy fiskální a měnové politiky. 
• Poskytnout některá základní fakta o neoklasickém a keynesiánském modelu. 
 

Materiály a čas 

Nejsou potřeba žádné materiály. Čas je nastavitelný od 30 minut do jedné hodiny. 

Velikost skupiny 

Minimálně 10 osob 

Pokyny pro školitele 

1. Rozdělte třídu do malých skupin. 
2. Školitel přečte otázky pro každé kolo (viz níže Otázky kvízu) - jsou 3 kola se 3 otázkami v 

každém kole. 
3. Podle úrovně porozumění posluchačů se školitel může rozhodnout, zda bude aktivita 

pokračovat jako kvíz, nebo zda bude sdílet odpovědi na kartičkách, které si studenti mají 
vybrat k "vyplnění prázdných míst" jednotlivých otázek. Níže se podívejte na odpovědi v obou 

různých formátech.  
4. Po každém kole školitel sdělí odpovědi na otázky a vyzve k diskusi. Celkově by tato část aktivity 

měla trvat 20 až 30 minut.  
5. Aktivitu je možné doplnit o výše popsaný navazující úsek, aby se naplnila jedna hodina aktivity. 

 

Otázky 

1. Uveďte alespoň dva rozdíly mezi výchozími hypotézami neoklasického a keynesiánského 
modelu. 

2. U.....modelu by měl stát zasahovat ve snaze vyrovnat ekonomickou nerovnováhu. 
3. Fiskální politika ovlivňuje .... a monetární politika ovlivňuje ... 
4. Neoklasický model chápe, že nejlepší politikou, kterou lze použít v případě ekonomické 

nerovnováhy, je ... 

5. Keynesiánský model chápe, že nejlepší politikou, kterou lze použít tváří v tvář ekonomické 
nerovnováze, je ... 

6. Co je to multiplikační efekt? 
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7. Je snížení daní prvkem, který definuje fiskální nebo monetární politiku? 

8. Kdo určuje peněžní zásobu? 

9. Může měnová politika ovlivňovat spotřebu? 

 

Odpovědi 

1.  

 Neoklasický Keynesiánský 

Ceny Flexibilní Rigidní 

Zaměstnanost Plná zaměstnanost Nedostatečná 
zaměstnanost 

Státní zásahy Ne, trhy se mohou 

regulovat samy 

automaticky 

Ano, ekonomika potřebuje 
regulaci  

2. Keynesiánská 

3. Fiskální politika ovlivňuje agregátní poptávku a monetární politika ovlivňuje nabídku peněz 

4. Monetární 

5. Fiskální 

6. Série řetězových reakcí, které se odehrávají po rozšíření agregátní poptávky prostřednictvím 
veřejných výdajů (fiskální politika) a které nakonec zvyšují soukromý důchod a růst produktu 
větším způsobem, než jaký byl původně vyvolán původním stimulem. 

7. Fiskální 

8. Vláda/Centrální banka 

9. Ano, v sekundárním efektu. Když se zvýší peněžní zásoba, úroková míra se sníží a reálné 
veličiny, jako je spotřeba a investice, se rozšíří, protože lidé mají na jedné straně méně pobídek 
k úsporám a na druhé straně více pobídek k získání bankovních úvěrů, protože jejich náklady 

jsou nízké (nízké sazby), což vytváří pobídky k financování spotřeby nebo investic úvěry. 
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Kvízové karty (k vytištění)  

Flexibilní ceny Pevné ceny 

Plná zaměstnanost Nedostatečná zaměstnanost 

Trhy se mohou regulovat samy automaticky Trhy se nemohou regulovat samy 

automaticky, potřebují regulaci 

Keynesianský Agregátní poptávka 

Nabídka peněz Peněžní 

 

Fiskální 

 

Řada řetězových reakcí, které nastávají poté, 
co je agregátní poptávka rozšířena veřejnými 
výdaji (fiskální politikou), a které nakonec zvýší 
soukromý důchod a růst produktu větším 
způsobem, než jak to původně vyvolal původní 
stimul. 

Fiskální 

 

Vláda/Centrální banka  

Ano, v sekundárním efektu. Když se zvýší 
peněžní zásoba, úroková míra se sníží a reálné 

veličiny, jako je spotřeba a investice, se rozšíří, 
protože lidé mají na jedné straně méně 
pobídek k úsporám a na druhé straně více 
pobídek k získání bankovních úvěrů, protože 
jejich náklady jsou nízké (nízké sazby), a proto 

vytvářejí pobídky k financování spotřeby nebo 
investic úvěry. 
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Tato aktivita může být použita jako pokračování kvízu v hodině nebo jako domácí úkol.  

Cíle 

• Rozšířit učivo z kvízové aktivity. 
• Pomoci studentům pochopit, jak makroekonomické veličiny fungují v reálné ekonomice. 
Kroky: 

1. Během přehledu odpovědí školitel zaznamená správné odpovědi na tabuli. 
2. Každá kvízová skupina si vybere model a politiku, kterou bude obhajovat jako nejlepší pro 

řešení ekonomické nerovnováhy. Studenti mohou mít s sebou pro orientaci učební materiál 
(tabulku).  

3. Vyzvěte studenty, aby o nich ve svých skupinách diskutovali, včetně diskuse o předpokladech 
a dopadech. 

4. Vyzvěte každou skupinu, aby své argumenty představila širší skupině. Vycházejíce z přehledu 
jednotlivých modelů by měli vysvětlit, jak chápou vliv fiskální a monetární politiky daného 
modelu na reálnou ekonomiku a jak jednotlivé modely předpovídají jejich dopad. 
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ů
Přehled 

Mediální průzkum ekonomických témat, který má studentům pomoci tyto publikace lépe oslovit. 
Doporučuje se, aby studenti vyhledali příklady médií z různých zemí a našli ty, které mají různé úhly 
pohledu, aby bylo studentům jasnější, jak mohou být zprávy neobjektivní.  

Cíle 

• Seznámit studenty s četbou ekonomických zpráv a rozvíjet jejich dovednosti v oblasti mediální 
gramotnosti. 

• Naučit studenty, že způsob, jakým přijímáme informace o ekonomice, je neobjektivní. 
• Pokusit se identifikovat úsporná nebo veřejná stimulační opatření uplatňovaná jednotlivými 

zeměmi. 
Materiály a čas 

Novinové články, které pojednávají o ekonomických krizích. Učitel rozhodne, zda se může jednat o 
globální nebo lokální krizi; o některou z výše vysvětlených krizí nebo o jinou krizi. Ideální by bylo, kdyby 

články vycházely ze stejné krize, ale z různých zdrojů. Materiál by měl poskytnout školitel.  

Aktivita by měla trvat 45 minut až jednu hodinu.  

Velikost skupiny 

Jakákoliv 

Pokyny pro školitele 

1. Požádejte studenty, aby se rozdělili do skupin. Fotokopie mediálních zpráv položte na stoly 
lícem dolů a očíslujte je. Každá skupina si postupně vybere jeden článek.  

2. Každá skupina by si měla článek přečíst a diskutovat o něm a snažit se identifikovat případnou 

zaujatost. Měli by například identifikovat fakta, názory, spekulace atd.  
3. Některé otázky, které by mohly být vodítkem pro analýzu článku, by mohly být následující 

(učitel se může rozhodnout pro jejich modifikaci): 
 

a. Jsou studenti obeznámeni s daným zdrojem? 

b. Dokáží studenti určit, kde by mohl být článek napsán? 

c. Přináší fakta, nebo názory? 

d. Pojednává článek pouze o ekonomickém pohledu, nebo také o politické a sociální 
sféře? 

e. Pomáhá jim tento materiál lépe pochopit krizi, o které pojednává, nebo ji naopak 

znepřehledňoval? 

f. Byly v jednotlivých zdrojích uvedeny různé perspektivy? 

g. Jsou studenti schopni rozpoznat některá studovaná klíčová slova? 

o hospodářská politika 

o regulace 

o sociální stát 

o Veřejné investice 

o Neoliberalismus 
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o Úspory 

h. Obhajuje článek nějaký postoj k vládním zásahům? 

 

4. Po nějaké době každá skupina podá zprávu a vysvětlí své odpovědi na otázky a vše ostatní, o 
čem diskutovala. Ostatní studenti se jich mohou doptávat. Výsledky této aktivity 
zaznamenejte na tabuli.  

 

Doporučené zdroje:  

• Financial Times 

• The Economist 

• The Wall Street Journal  

• Mezinárodní noviny (El País, The Guardian atd.)  

• Důrazně se doporučuje používat místní ekonomická/politická ekonomická média.  
 

Příklady: 

Chris Giles pro Financial Times: Globální ekonomika: týden, kdy byla oficiálně pohřbena úsporná 
opatření. Link 

The Economist: Za hranice krizového řízení, Bold ideas for solving America’s financial mess. Link 

  

https://www.ft.com/content/0940e381-647a-4531-8787-e8c7dafbd885
https://www.economist.com/finance-and-economics/2008/09/18/beyond-crisis-management
https://www.economist.com/finance-and-economics/2008/09/18/beyond-crisis-management
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Přehled 

Interaktivní aktivita, která připraví půdu pro debatu ve třídě.  

Dva různé modely (úsporná opatření vs. stimulační opatření) by měly být použity v jejich "čistém" 
zobrazení, nicméně vysvětlete, že ve skutečnosti jsou rozhodnutí vlád více nuancovaná a nejsou 
černobílá. 

Cíle 

• Umožnit studentům získat znalosti v oblasti různých teorií politické ekonomie. 
• Podpořit dovednost diskutovat a analyzovat 
• Vyvolat zájem a diskusi o různých způsobech zvládání krize 

Materiály a čas 

Fotokopie karet (níže) s různými situacemi ekonomické nerovnováhy. Vysvětlení a skupinová aktivita 
se odhaduje na 20 až 30 minut. Závěrečná diskuse by měla trvat přibližně 30 min. podle počtu skupin.  

Velikost skupiny 

Minimálně 16 osob 

Pokyny pro školitele 

1. Rozdělte studenty do párových skupin, které se později opět rozdělí na poloviny.  
2. Očíslujte níže uvedené kartičky a požádejte skupiny studentů, aby si každá vybrala jednu kartičku. 

Každá karta obsahuje různé ekonomické nerovnováhy.  
3. Požádejte skupiny, aby si přečetly a prodiskutovaly jednotlivé problematické situace a zamyslely 

se nad tím, jaká doporučení by přijaly jednotlivé modely (neoklasický nebo keynesiánský). Za tímto 
účelem by se každá skupina měla rozdělit na polovinu a převzít roli představitele jedné z obou 
ekonomických škol. 

4. Po diskusi ve svých skupinách každá skupina postupně vystoupí na tribunu a přednese své 
argumenty. Za tímto účelem uspořádejte místnost tak, aby řečníci dostali centrální pozici ve třídě, 
a rozmístěte místa pro ostatní studenty kolem, aby mohli poslouchat a pozorovat.  

5. Po každé skupinové diskusi by měl učitel požádat publikum (zbytek studentů), aby hlasovali, které 
řešení by podpořili a proč. 

6. Aby žáci věděli, jakou roli by měl každý z nich zaujmout, měli by si ujasnit své postoje tím, že se 
pokusí odpovědět na otázky CO, JAK a KDO. Zde je několik otázek, které mají vést k analýze: 

a. Měl by stát zasáhnout, nebo ne? 

b. Pokud ano, jak?  

Fiskální politika: rozšiřování veřejných výdajů (poskytování dotací, snižování daní atd.); nebo 
jejich snižování (zvyšování daní, privatizace veřejného majetku atd.).  
Měnová politika: rozšiřování peněžní zásoby a s tím spojené snižování úrokových sazeb 
podporující spotřebu a investice; nebo snižování peněžní zásoby a s tím spojené zvyšování 
úrokových sazeb, tedy podpora úspor a vyvádění peněz z ekonomiky. 

c. Pokud ne, jak? 

Nechat trh, aby se reguloval sám, a umožnit tak zvýšení cen v případě převisu poptávky nebo 
jejich snížení v případě převisu nabídky. 



 
 

 

27 
 

Automatickými mechanismy: vyčerpáním stávající zásoby kapitálu, které vyžaduje její 
náhradu, a tedy zvýšením poptávky po práci. 

d. Podobají se přijatá opatření spíše úspornému plánu, nebo plánu veřejných investic?       
e. Jaké mohou být sociální dopady? / Který sektor společnosti z toho bude mít největší prospěch? 

 

Problémové karty 

Inflace: ceny rostou rychleji než mzdy a nominální úrokové sazby. Protože ceny rostou rychleji než 
mzdy, klesá spotřeba; v důsledku vysoké volatility procesů a nejistoty klesají i investice.  

Recese: období záporného hospodářského růstu nebo jinými slovy pokles velikosti ekonomiky. V 
důsledku zpomalení ekonomické aktivity se snižuje spotřeba a zvyšují se zásoby podniků.  

Dluhová krize: vláda zvyšuje své výdaje a zároveň klesají příjmy. 

Nezaměstnanost: nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou pracovníků. Je způsobena výkyvy v 
hospodářském cyklu, protože se zvýšily náklady a podniky musí snížit počet zaměstnanců, aby nepřišly 
o dávky.  

Nerovnost: rozšíření nerovnosti v důsledku rostoucí koncentrace bohatství na již tak vysoké úrovni 
bohatých obyvatel, což vede ke zhoršení životní úrovně většiny.  

 

  



 
 

 

28 
 

Přehled 

Aktivita zaměřená na poznávání krize a hospodářských dějin.  

Cíle 

• Poskytnout historický pohled na současnou krizi.  
• Vybavit studenty nástroji pro zkoumání problematiky hospodářské krize a událostí, které k ní 

vedly.  

• Podnítit studenty ke kritickému přemýšlení o společných a rozdílných rysech krizí.  
 

Materiály a čas 

Fotokopie časové osy krize. Tato aktivita by měla být naplánována tak, aby se uskutečnila během dvou 
dnů. První den školitel aktivitu představí (15 minut), druhý den studenti přednesou své prezentace 
(čas závisí na počtu studentů a uspořádání skupin, ale může trvat od jedné hodiny do dvou hodin). 

Pokyny pro školitele 

1. Po přečtení časové osy současné krize podle krize, která vás zajímá, rozdělte studenty do 
malých skupin (ne méně než dvě, ne více než čtyři, pokud je to možné).  

2. Každou skupinu požádejte, aby provedla hloubkový výzkum o krizi, kterou si vybrala. Snažte 
se zabránit tomu, aby se dvě skupiny věnovaly stejné události dvakrát.  

3. Po domácím výzkumu každá skupina vytvoří prezentaci o krizové události, kterou si vybrala. 
Prezentace by měla trvat přibližně 15 minut. Podpůrné materiály v podobě powerpointů nebo 
plakátů jsou vítány.  

4. Studenti by měli mít na paměti následující body, které ve svých prezentacích zohlední: 

a. Jaké byly příčiny krize? 

b. Které odvětví bylo postiženo nejvíce? 

c. Přijala vláda nějaká opatření? Pokud ano, jaká? 

d. Zasáhly mezinárodní organizace? 

e. Jaká byla uplatněna rozhodnutí v oblasti hospodářské politiky? Úsporná opatření nebo 
veřejná podpora? 

f. Zlepšila se situace země? / Bylo nalezeno řešení? 

g. Je možné určit, zda došlo k nějakému přerozdělení příjmů?  
 

Časová osa krize 

Konec 70. a začátek 80. let 20. století Dluhová krize Latinské Ameriky: latinskoamerické země, známé 
jako "ztracená dekáda", si půjčily obrovské množství peněz od mezinárodních institucí a nahromadily 
tak zahraniční dluh, který později nebyly schopny splácet.  

Asijská finanční krize v roce 1997: krize začala v Thajsku, protože po získání břemene obrovského 
zahraničního dluhu vyvolal bankrot nákazový efekt, který se rozšířil na jejich nejbližší sousedy. 

1998 Ruská finanční krize: ruská vláda se kvůli devalvaci rublu dostala do překážky, která jí bránila ve 
splácení dluhu. Krize měla vážné dopady na ekonomiky mnoha sousedních zemí. 
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2001 Argentinská velká deprese: Vliv ruské a dalších regionálních depresí v kombinaci s ekonomickou 
nestabilitou způsobenou nestabilní vazbou pesa na dolar způsobil strašlivou hospodářskou krizi s 
vysokou nezaměstnaností, nepokoji, pádem vlády a neschopností splácet zahraniční dluh země.  

Počátek roku 2000 bublina dot-come: kolaps akciového trhu způsobený nadměrnými spekulacemi ve 
společnostech spojených s internetem na konci 90. let. 

Řecká vládní dluhová krize v roce 2009: krize státního dluhu, které Řecko čelilo v důsledku finanční 
krize v letech 2007-2008. 

Velká recese ve Španělsku v letech 2008-2014: proběhla v důsledku finanční krize v roce 2008. Hlavní 
příčinou španělské krize byla bublina na trhu s bydlením a s ní související neudržitelně vysoké tempo 

růstu HDP. 

2020. Globální zdravotní krize v důsledku Covid-19.  

Potenciální zdroje 

• Encyklopedie Britannica  

• MMF 

• UNCTAD  

• Světová banka 
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Cílem této aktivity je, aby si studenti uvědomili rozdíly mezi oběma modely, pokud jde o typ 

intervence, kterou navrhují. Je doprovázena navazující aktivitou, v níž mohou pokračovat doma nebo 
v další hodině. 

Otázky 

1. Uveďte, které z těchto výchozích hypotéz neoklasického a keynesiánského modelu jsou pravdivé: 

a. Ceny: neoklasický model předpokládá, že jsou flexibilní, keynesiánský předpokládá, že jsou rigidní. 

b. Ceny: neoklasický model předpokládá, že jsou nepružné, keynesiánský předpokládá, že jsou pružné. 

c. Keynesiánský model předpokládá, že trhy se mohou samy regulovat 

d. Neoklasický model předpokládá, že ekonomika je na úrovni plné zaměstnanosti. 

e. Keynesiánský model předpokládá, že ekonomika je na úrovni plné zaměstnanosti. 

 

2. Podle________modelu by měl stát zasahovat ve snaze vyrovnat ekonomickou nerovnováhu. 

a) keynesiánského 

b) neoklasického 

 

3. Fiskální politika ovlivňuje _____ a měnová politika ovlivňuje _____. 

a) nabídku peněz / agregátní poptávku 

b) úrokové sazby / agregátní poptávku 

c) agregátní poptávku / nabídku peněz 

d) Žádná z výše uvedených možností 

 

4. Neoklasický model chápe, že nejlepší politikou, kterou lze použít v případě ekonomické 
nerovnováhy, je ______. 

a) fiskální 

b) měnová 
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5. Keynesiánský model chápe, že nejlepší politikou, kterou lze použít tváří v tvář ekonomické 
nerovnováze, je ______. 

a) fiskální 

b) měnová 

 

6. Multiplikační efekt označuje sérii řetězových reakcí, k nimž dochází poté, co je agregátní poptávka 
rozšířena veřejnými výdaji (fiskální politikou), a které nakonec zvyšují soukromý důchod a růst HDP 
větším způsobem, než jaký byl původně vyvolán původním stimulem. 

a) Pravda 

b) Nepravdivé 

 

7. Je snížení daní prvkem, který definuje fiskální nebo měnovou politiku? 

a) Fiskální 

b) měnovou 

 

8. Kdo určuje peněžní zásobu? 

a) Spotřebitelé 

b) Soukromé banky 

c) Vláda/Centrální banka 

 

9. Může měnová politika ovlivňovat spotřebu? 

a. Ne, měnová politika spotřebu neovlivňuje, protože neovlivňuje ceny. 

b. Ano, i když prostřednictvím sekundárního efektu. Když se nabídka peněz zvyšuje, úroková míra se 
snižuje a reálné veličiny, jako je spotřeba a investice, se rozšiřují. Je tomu tak proto, že lidé mají na 
jedné straně menší motivaci spořit a na druhé straně větší motivaci získat bankovní úvěr, protože jejich 
náklady jsou nízké (nízké sazby), a proto vytvářejí pobídky k financování spotřeby nebo investic 

úvěrem. 
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Termín udržitelnost původně pochází z lesnictví; člověk by měl pokácet jen tolik stromů, kolik jich 
znovu vyroste v nových výsadbách, a udržet tak populaci stromů a výnosy na stejné úrovni. Koncepty 
slabé a silné udržitelnosti poskytují různé odpovědi na otázku, co znamená udržet udržitelnou zásobu.  

Slabá udržitelnost se uplatňuje v ekonomii životního prostředí a je založena na principu 
zaměnitelnosti; přírodní kapitál (přírodní zdroje) lze nahradit fyzickým kapitálem (např. stroje nebo 
materiální infrastruktura) a lidským kapitálem (např. znalosti). Tyto tři oblasti – životní prostředí, 
společnost a ekonomika – existují odděleně a vzájemně se ovlivňují prostřednictvím výměny zdrojů. 
Fyzický kapitál je označován ekonomickou sférou, lidský kapitál sociální sférou a přírodní kapitál 
ekologickou sférou. Udržitelnost znamená udržovat celkovou hodnotu zásoby kapitálu (součet všech 
tří druhů kapitálu) na stejné úrovni a pokud možno ji zvyšovat. Přírodní, fyzický a lidský kapitál jsou 
srovnatelné a vzájemně zastupitelné, tj. zaměnitelné, pomocí jednoho měřítka, a to peněz. K 
provedení této směny jsou zapotřebí srovnávací metody, například analýza nákladů a výnosů.  

Lze vytvořit trhy, na nichž se s těmito třemi formami kapitálu obchoduje. To vede ke komodifikaci, což 
znamená, že volné statky, jako je vzduch a voda, které jsou základem života, se mění na zboží, s nímž 
lze obchodovat jako s jakýmkoli jiným zbožím. Proto se nepovažuje za problematické, jestliže se dnes 
přírodní kapitál zmenšuje, protože se regiony mění v pouště, pokud se zároveň zvyšuje fyzický kapitál, 
například výstavbou silnic. Díky směnitelnosti lze škody na životním prostředí finančně kompenzovat. 
Ti, kdo létají, mohou "kompenzovat" způsobené emise kompenzačními platbami, například do 
projektů zalesňování. 

Klíčovým konceptem slabé udržitelnosti je optimalizace – neoklasický koncept nejlepší možné alokace 
omezených zdrojů. Aby bylo možné zdroje optimálně alokovat, je třeba vzít v úvahu a vypočítat 
externality. Externality jsou způsobeny aktéry, aniž by tito nesli výsledné náklady. Například když 
podnik vypouští z komína znečištěné ovzduší, aniž by instaloval filtry nebo platil kompenzace těm, 
kteří jsou negativně ovlivněni. Pokud nejsou externality zahrnuty do ceny, optimální tržní výsledek 
neodpovídá optimálnímu společenskému výsledku, což vede k selhání trhu v důsledku falešných 
cenových signálů. Internalizace vnějších vlivů, například peněžní kompenzace za škody na životním 
prostředí, je proto ústředním nástrojem konceptu slabé udržitelnosti: Prostřednictvím "správných 
cen" jsou environmentální zátěže, které byly doposud externalizovány, internalizovány, tj. zahrnuty 

do cen. Příkladem jsou poplatky nebo daně za znečištěnou vodu nebo ovzduší a emisní povolenky. 
Slabá udržitelnost se řídí zásadou "znečišťovatel platí": kdo vytváří ekologické a sociální náklady, měl 
by je také nést. Jaká by však měla být "správná" cena za vyhynutí druhu nebo degradaci ekosystémů, 
není tak jednoznačné. 

Silná udržitelnost je jádrem debat v ekologické ekonomii, které přesahují diskusi o optimálním 
rozdělení zdrojů. Silná udržitelnost je založena na principu zakotvenosti: ekonomika je subsystém, 

který je zakotven ve společnosti a biofyzikální sféře. Silná udržitelnost předpokládá, že hospodářský a 
společenský život je založen na nenahraditelných, vzájemně provázaných ekosystémech, které je 
třeba zachovat. Ekonomické aktivity jsou konfrontovány s ekologickými limity. Nahraditelnost přírody 

 
1 Hawkins, 2018 
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jinými druhy kapitálu je omezená. Namísto myšlenky optimalizace vyžaduje silná udržitelnost 
holistický a systémový pohled na sociálně-ekologické systémy a rozumné zvažování mezi 

alternativami. Z tohoto hlediska jsou tři oblasti – životní prostředí, sociální záležitosti a hospodářství – 

v mnoha ohledech nesouměřitelné, což znamená nesrovnatelné s mírou, a tudíž vzájemně 
nezaměnitelné.  

V chápání silné udržitelnosti není příroda zásobou zdrojů (kapitálu), ale komplexním ekosystémem, 

který poskytuje lidstvu životně důležité funkce. Příroda má vnitřní hodnotu, protože mezi vyrobeným 
kapitálem a přírodou existují kvalitativní rozdíly; první z nich je reprodukovatelný (např. lze stavět nové 
mosty), zničení přírody je často nevratné. 'Z ryb v akváriu lze vyrobit rybí polévku, ale z rybí polévky 

nelze vyrobit ryby pro akvárium'. 

Silná udržitelnost je založena na zásadě předběžné opatrnosti: je třeba zabránit možnému poškození 
nebo znečištění životního prostředí, které by se mohlo stát nebezpečným pro lidi, nebo je omezit, i 
když není jisté, že k němu dojde. 

 Slabá udržitelnost Silní udržitelnost 

Význam 

pojmu 

udržitelnost 

Udržení nebo zvýšení celkové hodnoty 
zásoby kapitálu 

Udržení nenahraditelných "zásob" 

kritických přírodních zdrojů a 
ekosystémů 

Klíčová 
myšlenka 

Zaměnitelnost přírodního kapitálu a jiných 
druhů kapitálu (stroje, lidský kapitál, 
peníze) 

Zastupitelnost přírody s jinými druhy 
kapitálu je omezená 

Klíčové 
pojmy 

Optimalizace (nejlepší možná alokace 
omezených zdrojů)  
Internalizace vnějších vlivů (princip 
"znečišťovatel platí") 

Nesouměřitelnost (nesrovnatelnost s 
měřítkem, např. penězi);  
Zvažování mezi alternativami 
Princip předběžné opatrnosti 

Grafické 

znázornění 

  

Důsledky Peněžní náhrada za škody na životním 
prostředí (kompenzační platby) 

Lidská činnost může mít nevratné 
důsledky 

Ekonomické 

disciplíny 

Ekonomika životního prostředí, ekonomie 
zdroj 

Ekologická ekonomie 

Tabulka 1: Srovnání silné a slabé udržitelnosti2 

 

 
2 Vlastní prezentace na základě: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, s. 27-30 
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Jak by měla vypadat transformace na udržitelnou ekonomiku šetrnou ke klimatu? Následující strategie 
se liší svými základními předpoklady a přístupy.  

Tržně-liberální strategie, která vychází z neoklasických myšlenek i z myšlenek Friedricha von Hayeka, 
považuje trh za instituci, která spojuje individuální jednání a společenský blahobyt. To je 
reprezentováno obrazem "neviditelné ruky", která představuje jednání, jež neúmyslně vede k 

optimálnímu společenskému výsledku. Reguluje nabídku a poptávku prostřednictvím tržního 
mechanismu. Sledování vlastních zájmů tak může sloužit obecnému blahu lépe než jakékoli 
ekonomické plánování. Stát je chápán jako donucovací aparát, jehož vliv na konkrétní ekonomické 
jednání musí být minimalizován. Volné tržní hospodářství a volný obchod jsou nejlepšími předpoklady 
pro udržitelnou hospodářskou činnost. Pokud existuje fungující trh a vlastnický systém, lze věřit, že 
nadcházející transformace proběhne spontánně za pomoci tržních procesů. Úkolem tržně-liberální 

politiky je pouze zajistit vhodný právní rámec. V rámci tohoto modelu se spektrum pohybuje od 

libertariánských pozic, které usilují o minimalizaci státních zásahů (v tradici Hayeka), až po neoklasické 
pozice, které volí nápravu selhání trhu (například prostřednictvím uhlíkové daně (CO2)). Selhání trhu 
lze předejít, pokud se ekologickým statkům, jako je například dobrá kvalita ovzduší a vody, určí cena, 
protože omezené zdroje a výrobní faktory se tím optimálně využijí. Související expanze trhů vede ke 
komodifikaci stále více aspektů života, které dříve neměly žádnou cenu.  

Strategie sociálně-ekologické transformace vyplývá z obrovských environmentálních výzev dneška. Je 
inspirována Karlem Polanyim, různými sociálně-ekonomickými teoriemi, výzkumem sociálně-

ekologické transformace a částečně také Keynesem. Podle této strategie je nutná zásadní 
transformace, která otevírá nové cesty k udržitelnému a spravedlivému hospodářství. V rámci této 

strategie se spektrum pohybuje od pragmatických až po radikální myšlenky sociálně-ekologické 

transformace. Pragmatický postoj zastává například německý Poradní sbor pro globální změny 
(WBGU), který navrhuje novou globální společenskou smlouvu pro udržitelný globální hospodářský 
řád. Tento přístup k ekologické modernizaci kombinuje sociální a systémové inovace. Silný veřejný 
sektor, dobrá veřejná technologická a inovační politika a veřejná infrastruktura společně vytvářejí 
příležitosti pro "transformaci podle návrhu". Hospodářský růst však zůstává důležitý pro řešení 
konfliktů v oblasti rozdělování prostřednictvím rozdělování stále většího "koláče". Hospodářské, 
sociální a ekologické udržitelnosti lze dosáhnout oddělením hospodářského růstu od spotřeby zdrojů 
a emisí. 

Hnutí degrowth mimo jiné vyzývá k radikální sociálně-ekologické transformaci. Zdůrazňuje dvě hlavní 
překážky udržitelnosti, které je třeba překonat: imperativ růstu a tendenci ke komodifikaci všech 
oblastí lidského života. Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo ani k absolutnímu oddělení, ani není 
zapotřebí životaschopná strategie pro radikální snížení spotřeby materiálů a emisí, vyzývá k odvrácení 
se od imperativu růstu ekonomik. Namísto růstu materiální prosperity a spotřeby je třeba se zaměřit 
na růst lidského blahobytu a dostatku. Proto je zapotřebí dekomodifikace, neboť mnohé oblasti 

nejsou vhodné k tomu, aby se s nimi obchodovalo jako se zbožím na trhu. Pokud budou základní 
předpoklady dobrého života, od čerstvého vzduchu a vody po dobré vzdělání, veřejné zdravotnictví a 
veřejnou dopravu, poskytovány všem, a nikoli obchodovány na trzích, bude blahobyt méně záviset na 
(rostoucích) příjmech a spotřebě.  

To je vize hluboké transformace, která povede ke skutečně udržitelnému a spravedlivému 
hospodářství. Tyto přístupy jsou politické a silně se opírají o sociální hnutí – jako jsou Fridays for Future 

–, která vytvářejí tlak "zdola" pocházející z občanské společnosti, aby iniciovala systémové změny. 
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Zahrnují odpor proti nežádoucímu vývoji (např. těžbě hnědého uhlí) i nové formy udržitelné 
hospodářské činnosti, jako je hnutí Commons, sociální podnikatelé nebo družstva. Následující tabulka 
porovnává principy jednotlivých strategií: 

 Tržně-liberální 

strategie 

Pragmatická strategie 

sociálně-ekologické 

transformace 

Radikální strategie 

sociálně-ekologické 

transformace 

Inspirováno Hayek, neoklasická 

ekonomie 

Polanyi, Keynes, 

socioekonomie, 

environmentální ekonomie, 

ekologická ekonomie 

Polanyi, socioekonomie, 

ekologická ekonomie 

Cíl Zajištění organizace 
trhu, 

konkurenceschopnos

t, růst 

Oddělení hospodářského 
růstu od rostoucí spotřeby 
zdrojů 

Odklon od imperativu 

růstu, sociálně-ekologické 

alternativy 

Kodifikace Ano Částečně Ne 

Transformac

e  

Spontánní 

transformace 

Transformace podle návrhu Sociální inovace 

zaměřená na systémovou 
změnu 

Tabulka 2: Strategie pro udržitelnou ekonomiku3  

 
3

 Own representation on the basis of: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 55. 
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Následující text vychází z knihy "Zukunftsfähiges Wirtschaften", kterou napsali Andreas Novy, Richard 

Bärnthaler a Veronika Heimerl.4 

Od 70. let 20. století vědci varují před rostoucími ekologickými problémy způsobenými průmyslovou 
výrobou orientovanou na růst a západním způsobem života. Mezitím jsme se ocitli uprostřed několika 
ekologických krizí, především krize klimatické. Energetické systémy, dopravní infrastruktura a 

průmyslové zemědělství založené na fosilních palivech vypouštějí skleníkové plyny, které brání 
slunečnímu teplu unikat ze zemské atmosféry. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je dnes 
nejvyšší za posledních 800 000 let. V důsledku toho se průměrná globální teplota od předindustriální 
éry zvýšila o více než jeden stupeň Celsia. Tím se také radikálně mění koloběh vody, protože zemská 
atmosféra rychleji pohlcuje vodu. Srážky jsou nepravidelnější a intenzivnější. Výsledkem jsou extrémy 

počasí, jako jsou povodně, dlouhá období sucha, sněhový chaos, lesní požáry a hurikány.  

Změna klimatu je obzvláště nebezpečná, protože zemské systémy nefungují lineárně. Při překročení 
tzv. bodů zvratu dochází k nepředvídatelným a někdy vzájemně se posilujícím změnám. Tyto body 
zvratu nelze přesně určit a jejich překročení je obvykle nevratné. Jedním ze zlomových bodů je tání 
ledu v Arktidě. Globální oteplování vede k tání věčně zmrzlé půdy v Arktidě, což umožňuje rozklad 
bakterií, které uvolňují metan, jenž dále urychluje oteplování. Tání arktického ledu navíc může vést k 
radikálním obdobím horka a chladu, protože ovlivňuje Golfský proud. Neobvyklá období horka nebo 
chladu mohou způsobit neúrodu a snížit výnosy potravin. Horko a sucho také podporují lesní požáry, 
které následně vedou ke ztrátě lesů, jež ukládají CO2. Zemský systém a klima jsou složité – nelze je 

zcela regulovat. 

Zároveň se alarmujícím tempem snižuje biologická rozmanitost. Již dnes je zde přibližně o 20 % méně 
druhů než na počátku 20. století. A celosvětově hrozí vyhynutí jedné osmině našich živočišných a 
rostlinných druhů. Zejména průmyslové zemědělství přispívá k vymírání druhů nebývalou měrou, a to 
odlesňováním a používáním pesticidů a strojů. Kromě toho způsobuje vážné problémy rostoucí 

koncentrace znečištění ovzduší průmyslovými a automobilovými výfukovými plyny, pevnými 
částicemi a vytápěním a vařením na dřevě nebo uhlí. Vedle zrychlující se změny klimatu vede 
znečištění ovzduší ke vzniku srdečních onemocnění, mrtvice, plicních chorob a rakoviny. Znečištění 
ovzduší, vody a půdy je příčinou devíti milionů úmrtí na celém světě, což je třikrát více než AIDS, 
tuberkulóza a malárie dohromady.  

Aby se zabránilo další eskalaci klimatické krize, dohodly se členské státy OSN, že udrží nárůst průměrné 
globální teploty "výrazně pod 2 stupni Celsia" ve srovnání s předindustriální érou, přičemž cílem je 1,5 
stupně. Aby se globální oteplování omezilo na dva stupně, musí se emise skleníkových plynů do roku 
2050 snížit o 40 až 70 procent oproti roku 2010 a do roku 2100 musí být nulové. Pokud se tento trend 

nepodaří zvrátit, stanou se velké části Země do konce tohoto století pro člověka neobyvatelné. 
Přírodní katastrofy zasahují chudší země a marginalizované skupiny obyvatelstva více. Zatímco 

Nizozemsko je před stoupající hladinou moří chráněno nákladnými přehradami, Bangladéš 
srovnatelnou ochranu nemá. Extrémní klimatické situace jsou doprovázeny velkými přesuny letadel. 

 
4

 Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020 
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Podle Světové banky by do roku 2050 mohlo být v důsledku klimatických změn nuceno uprchnout více 
než 140 milionů lidí. Nicméně důsledky klimatických krizí stále nejsou uznány pro udělení azylu. 

Historicky jsou za většinu emisí, a tedy i za překračování planetárních hranic, zodpovědné raně 
industrializované a dnes bohaté země Evropy a Severní Ameriky. Podíváme-li se na emise na 

obyvatele, je to stejně jako dříve hrstka bohatých, kteří planetu zatěžují. Zatímco nejchudší polovina 
světové populace vypouští jen asi 10 % celkových globálních emisí, 10 % nejbohatších je zodpovědných 

za přibližně 50 %.5   Ulrich Brand a Markus Wissen hovoří o "imperiálním způsobu života" v Evropě a 
USA, tedy o neudržitelném životním stylu na úkor ostatních. Je založen na globální nerovnosti a 
vykořisťování. Ze současného modelu výroby a spotřeby Západu těží především ropné a automobilové 
společnosti a spotřebitelé v bohatých zemích. Obyvatelé Evropy mají přístup k surovinám a 
spotřebnímu zboží z jiných částí světa za nízkou cenu. V zájmu respektování planetárních hranic je 
třeba omezit spotřebu zdrojů, což prohloubí konflikty v oblasti rozdělování. Donedávna byly náklady 
přenášeny především na budoucí generace a země globálního Jihu. To druhé je však stále obtížnější, 
protože nadvláda Západu se oslabuje. 

Východiskem četných ekologických krizí je průmyslová revoluce, která přinesla zásadní proměnu: 
jedinečně produktivní způsob výroby a masivní nárůst materiálního bohatství byly umožněny stejně 
masivním nárůstem spotřeby přírodních zdrojů a emisí. Tato exponenciální dynamika růstu se nazývá 

"velké zrychlení". Následující graf znázorňuje některé důležité biofyzikální i socioekonomické 
ukazatele, které začínají s průmyslovou revolucí stoupat. Od poloviny 20. století je patrný trend 
exponenciálního růstu. Životu příznivé klima je tak ohroženo převládajícím hospodářským modelem 
náročným na zdroje. Jeho problémy nejsou selháním kapitalismu, ale ve skutečnosti nezamýšlenými 
důsledky jeho úspěchu. Počínaje Evropou přinášel kapitalismus po dvě století prosperitu, sociální 

výdobytky a kulturní emancipaci stále větší části lidstva. Drastický vliv člověka na naši planetu se však 
projevuje i ekologickými krizemi, jako jsou klimatické změny, vymírání druhů, nadměrné využívání 
přírodních zdrojů a vysoká hladina znečišťujících látek, které společně začínají ohrožovat samotnou 
naši existenci.  

 
5 Oxfam, 2015 
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Grafika 2 Velké zrychlení6 

ů
Západní model civilizace je založen na růstu. Historicky byl hospodářský růst základem pro předcházení 
konfliktům v oblasti rozdělování tím, že se zvětšoval "koláč", jinými slovy prosazoval hospodářský růst 
jako metodu dosažení prosperity, nikoliv přerozdělování. Byl to demokratický kompromis, který zajistil 
sociální smír v době kapitalismu blahobytu v Severní Americe a západní Evropě. V současné době je 
světová ekonomika téměř pětkrát větší než před půl stoletím. Pokud by růst pokračoval tímto 
tempem, byla by ekonomika v roce 21007 osmdesátkrát větší.  

Také koncept zelené ekonomiky zůstává pevně zavázán k růstu. Cílem zeleného růstu je spojit 
zvyšování produkce a příjmů se snižováním náročnosti na zdroje. Usiluje o změnu výrobních vzorců, 
aniž by zpochybňovala základní logiku ekonomického systému zaměřenou na expanzi, aby zůstal 
nedotčen stávající způsob života. Teorie zelené ekonomiky předpokládají, že přírodní zdroje (přírodní 
kapitál) a vyrobené statky (fyzický kapitál) lze nahradit. Vycházejí z toho, že technologický pokrok a 
zvýšená produktivita mohou zvýšit životní úroveň již dnes a díky zvýšenému bohatství lze později 
obnovit ztracenou kvalitu životního prostředí prostřednictvím "zelených" investic. Ničení životního 
prostředí je považováno za vratné. Hospodářský růst podle teorií zeleného růstu může a měl by být 
oddělen od spotřeby materiálů a emisí zvyšováním efektivity. Snížení materiálové nebo emisní 
náročnosti na jednotku (např. méně emisí na jedno vyrobené vozidlo) se přitom nazývá relativní 

oddělení (relative decoupling). Pro splnění dvoustupňového cíle by však bylo nutné absolutní 

oddělení (absolute decoupling), kdy by emise a spotřeba materiálů klesaly v absolutním vyjádření 
navzdory pokračujícímu hospodářskému růstu. Absolutního oddělení bylo zatím dosaženo pouze ve 
vybraných obdobích a v jednotlivých zemích, většinou proto, že tyto země (jako Dánsko) zadaly své 
výrobní procesy náročné na zdroje jiným zemím (např. Číně). V celosvětovém měřítku k absolutnímu 
oddělení nedošlo. Technologické požadavky na absolutní oddělení by byly obrovské. Kromě toho je 

 
6 Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney, Ludwig, 2015, on the basis of Global IGBP Change – International Geosphere-Biosphere 

Programme, 2015 
7

 Jackson, 2009 
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potenciál úspor plynoucí ze zvýšení účinnosti ve většině případů realizován pouze částečně, protože 
snížení spotřeby v jedné oblasti vede ke zvýšení spotřeby v jiných oblastech. Tomu se říká efekt 

zpětného odrazu (rebound effect). Výrobky mohou být díky technologickému pokroku levnější, což 
zase vytváří větší kupní sílu pro další spotřebu. Například pokud automobily spotřebovávají méně 
paliva, lidé ušetří peníze za tankování, které mohou utratit za jízdu na delší vzdálenosti nebo za létání. 

 

Obrázek 1 Roční intenzita emisí oxidu uhličitého, 

1965-20158 

 

Obrázek 2 Roční emise oxidu uhličitého podle 

světových regionů, 1965-20159 

Dva výše uvedené údaje ukazují intenzitu emisí oxidu uhličitého na dolar a absolutní emise oxidu 
uhličitého. Klesající intenzita emisí (obrázek 1) znázorňuje relativní oddělování emisí, ke kterému 
dochází v posledních desetiletích, zejména v zemích s nízkými příjmy. V celosvětovém měřítku byl 
relativní oddělení malé. Navzdory tomuto trendu je svět daleko od absolutního snížení emisí. Druhý 
obrázek ukazuje, že k absolutnímu oddělení nedošlo – emise stále rostou spolu s hospodářským 
růstem.  

Empiricky nelze identifikovat žádný trend směrem k udržitelnosti. Naopak, celosvětová poptávka po 
energii vzrostla od roku 2000 do roku 2017 o více než 40 %. Osmdesát jedna procent této poptávky je 
stále uspokojováno pomocí fosilních paliv. Odvětví fosilních paliv nadále dominuje globální 

ekonomice; osm z deseti největších světových společností v roce 2018 pocházelo z ropného, 
automobilového a energetického sektoru. Spolu s podobně smýšlejícími politiky, odbory a médii tvoří 
tyto společnosti vlivný blok fosilní energetiky, který hájí status quo. Uhelný, ropný a automobilový 

průmysl zatím úspěšně brání své vlastnictví (fosilních zdrojů) a své trhy (pro motorizovanou osobní 
dopravu a "levnou" energii). Bez řešení mocenských otázek bude boj s klimatickou krizí obtížný.  

Přestože se skutečnost, že svět, jak ho známe, je ohrožen, rozšířila do mainstreamových médií a díky 
hnutím, jako jsou Fridays for Future, se dostala do politické agendy, ambiciózní opatření v oblasti 
klimatu stále chybí. Nacházíme se v situaci, kterou Tim Jackson nazývá "dilema růstu"; zdá se, že vzdát 
se růstu naší ekonomiky povede k hospodářskému a sociálnímu kolapsu, zatímco další snaha o růst 
hrozí zničením globálních ekosystémů, které tvoří samotný základ naší existence. 10 Je zřejmé, že na 
hospodářský růst se již nemůžeme spoléhat. Obvyklý postup již nepřipadá v úvahu. Je nezbytný jiný 
způsob výroby, spotřeby a života. Jak by však mohl vypadat? 

 
8

 Jackson, 2016, s.142 

9
 Jackson, 2016, s.144 

10
 Jackson, 2009 
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Všichni lidé nemají dostatek zdrojů, aby si mohli užívat materiální životní úrovně průměrného 
Evropana. Proto nelze životní úroveň Západu, která je náročná na zdroje, zobecnit na celém světě. Při 
současném způsobu zásobování není možné dosáhnout blahobytu pro všechny v rámci ekologických 
limitů.  

Kate Raworth ve své knize Doughnut Economics11  navrhuje, že cílem ekonomik by neměl být růst HDP, 
ale zajištění toho, aby každý měl to, co je nezbytné pro život, a zároveň aby nebyly ohroženy kritické 
planetární procesy. Jako bezpečný a spravedlivý prostor, v němž by se lidstvo mělo pohybovat, používá 
obraz tvaru koblihy s vnitřním a vnějším prstencem. Uvnitř tohoto "koblihu" je využívání zdrojů 
dostatečně vysoké, aby bylo dosaženo sociálního základu blahobytu (vnitřní kruh), ale dostatečně 
nízké, aby nebyly překročeny planetární hranice (vnější kruh). V návaznosti na rámec "bezpečného a 
spravedlivého prostoru" navrhují O´Neill a kol. přijmout přístup "založený na lidských potřebách". 
Potřeby, které by měly být uspokojeny, jsou výživa, hygiena, příjem, přístup k energii, vzdělání, sociální 
podpora, rovnost, kvalita demokracie a zaměstnanost.  

Kromě toho zahrnují dvě měřítka lidského blahobytu, a to spokojenost se životem podle vlastního 
vyjádření a očekávanou délku života ve zdraví, aby bylo možné měřit "dobrý život". Pro měření 
bezpečného prostoru v národním měřítku kombinují národní environmentální stopy založené na 
spotřebě (ekologická stopa, materiálová stopa) a planetární hranice (opatření: emise CO2, fosfor, 
dusík, modrá voda, eHANPP), které snižují na národní úroveň. 12 Tento přístup nám dává představu o 
tom, jak by mohl vypadat dobrý život pro všechny v rámci planetárních hranic, a umožňuje nám 
uvědomit si, jak daleko jsme od jeho dosažení. V současné době žádná země neuspokojuje všechny 
základní potřeby a zároveň nepřekračuje hranice udržitelnosti. Je zapotřebí strategií pro zlepšení 
systémů zásobování, aby bylo možné uspokojovat potřeby udržitelnějším způsobem. Důležitou roli 
přitom hraje jak dostatečnost, tak spravedlnost. Politika v oblasti klimatu, která usiluje o důstojný život 
všech lidí, vyžaduje politiky přerozdělování a závisí na kolektivním rozhodování a kolektivním 

zajišťování.  

  

 
11

 Raworth, 2017 

12
 O’Neill, Fanning, Lamb, Steinberger, 2018 
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Graf 3 Výkonnost jednotlivých států ve vztahu k "bezpečnému a spravedlivému prostoru" pro Spojené 
státy a Srí Lanku13  V ideálním případě by země měla mít modré klíny, které dosahují sociálního prahu 
(uvnitř sociálního prahu není nic bílé), a zelené klíny v rámci biofyzikální hranice (mimo biofyzikální 
hranici není nic zelené). 

 

Termín udržitelnost původně pochází z lesnictví; člověk by měl pokácet jen tolik stromů, kolik jich 
znovu vyroste v nových výsadbách, a udržet tak populaci stromů a výnosy na stejné úrovni. Koncepty 
slabé a silné udržitelnosti poskytují různé odpovědi na otázku, co znamená udržovat udržitelný stav.  

Slabá udržitelnost se uplatňuje v ekonomii životního prostředí a je založena na principu 
zaměnitelnosti: přírodní kapitál (přírodní zdroje) lze nahradit fyzickým kapitálem (např. stroje nebo 
materiální infrastruktura) a lidským kapitálem (např. znalosti). Tyto tři oblasti – životní prostředí, 
společnost a ekonomika – existují odděleně a vzájemně se ovlivňují prostřednictvím výměny zdrojů. 
Fyzický kapitál je označován ekonomickou sférou, lidský kapitál sociální sférou a přírodní kapitál 
ekologickou sférou. Udržitelnost znamená udržovat celkovou hodnotu zásoby kapitálu (součet všech 
tří druhů kapitálu) na stejné úrovni a pokud možno ji zvyšovat. Podle tohoto principu zaměnitelnosti 
jsou přírodní, fyzický a lidský kapitál srovnatelné a vzájemně zastupitelné, tj. zaměnitelné, a to 
prostřednictvím jednoho měřítka: peněz. K provedení této směny jsou zapotřebí srovnávací metody, 
například analýza nákladů a přínosů.  

Lze vytvořit trhy, na nichž se s těmito třemi formami kapitálu obchoduje. To vede ke komodifikaci, což 
znamená, že volné statky, jako je vzduch a voda, které jsou základem života, se mění na zboží, s nímž 
lze obchodovat jako s jakýmkoli jiným zbožím. Proto se nepovažuje za problematické, jestliže se dnes 

přírodní kapitál zmenšuje, protože se regiony mění v pouště, pokud se zároveň zvyšuje fyzický kapitál, 
například výstavbou silnic. Z hlediska směnitelnosti lze škody na životním prostředí finančně 
kompenzovat. Ti, kdo létají, mohou vložit kompenzační platbu do projektů zalesňování, které 
"kompenzují" způsobené emise. 

Klíčovým pojmem spojeným se slabou udržitelností je optimalizace – neoklasický koncept nejlepší 
možné alokace omezených zdrojů. Aby bylo možné zdroje optimálně alokovat, je třeba vzít v úvahu a 

spočítat vnější vlivy, tzv. externality. Externality jsou způsobeny aktéry, aniž by tito nesli výsledné 
 

13
 O’Neill, Fanning, Lamb, Steinberger, 2018, s. 91 
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náklady. Například když podnik vypouští z komína znečištěné ovzduší, aniž by instaloval filtry nebo 
platil kompenzace těm, kteří jsou negativně ovlivněni. Pokud nejsou externality zahrnuty do ceny, 
optimální tržní výsledek neodpovídá optimálnímu společenskému výsledku, což vede k selhání trhu v 
důsledku falešných cenových signálů. Internalizace vnějších vlivů, například peněžní kompenzace za 
škody na životním prostředí, je proto ústředním nástrojem hospodářské politiky v konceptu slabé 
udržitelnosti: Prostřednictvím "správných cen" jsou environmentální zátěže, které byly doposud 
externalizovány, internalizovány, tj. zahrnuty do cen. Příkladem jsou poplatky nebo daně za 
znečištěnou vodu nebo ovzduší a obchodování s emisními povolenkami. Slabá udržitelnost se řídí 
zásadou "znečišťovatel platí": kdo vytváří ekologické a sociální náklady, měl by je také nést. Jaká by 
však měla být "správná" cena za vyhynutí druhu nebo degradaci ekosystémů, není tak jednoznačné.  

Silná udržitelnost je jádrem debat v ekologické ekonomii a přesahuje diskusi o optimálním rozdělení 
zdrojů. Silná udržitelnost je založena na principu zakotvenosti, nikoliv zaměnitelnosti: ekonomika je 

subsystém, který je zakotven ve společnosti a biofyzikální sféře. Silná udržitelnost předpokládá, že 
hospodářský a společenský život je založen na nenahraditelných, vzájemně provázaných 
ekosystémech, které je třeba zachovat. Ekonomické aktivity jsou konfrontovány s ekologickými limity. 

Nahraditelnost přírody jinými druhy kapitálu je omezená. Namísto myšlenky optimalizace vyžaduje 
silná udržitelnost holistický a systémový pohled na sociálně-ekologické systémy a rozumné zvažování 
mezi alternativami. Z tohoto hlediska jsou tři oblasti – životní prostředí, sociální záležitosti a 
hospodářství – v mnoha ohledech nesouměřitelné, což znamená nesrovnatelné s mírou, a tudíž 
vzájemně nezaměnitelné. Například kompenzační platby za lety nemohou nikdy kompenzovat emise 

z letů, protože oba systémy, ekologický a hospodářský, nelze vzájemně kompenzovat. Jakmile jsou 
emise vypuštěny, rozvíjejí biofyzikální účinky, jako je skleníkový efekt, které nelze nikdy zvrátit jedna 
ku jedné vzhledem k jejich složitosti. I když se jako kompenzace vysadí stromy, neváží CO2 tak dlouho, 
jako je životnost emitovaného C02 v atmosféře – několik tisíc let.  

V pojetí silné udržitelnosti není příroda zásobou zdrojů (kapitálu), ale komplexním ekosystémem, který 
poskytuje lidstvu životně důležité funkce. Příroda má vnitřní hodnotu, protože mezi vyrobeným 
kapitálem a přírodou existují kvalitativní rozdíly: první z nich je reprodukovatelný (např. lze stavět 
nové mosty), zničení přírody je často nevratné. 'Z ryb v akváriu lze vyrobit rybí polévku, ale z rybí 

polévky nelze vyrobit ryby pro akvárium'. 

Silná udržitelnost je založena na principu předběžné opatrnosti: je třeba zabránit případnému 
poškození nebo znečištění životního prostředí, které by se mohlo stát pro člověka nebezpečným, nebo 
je omezit, i když není stoprocentně jisté, že k němu dojde. V situacích nejistoty je proto nutné přijmout 
opatření na ochranu životního prostředí ze strany vlády, aby se předešlo možným katastrofálním 
škodám. Proto je nezodpovědné předkládat neúplné znalosti jako ospravedlnění nečinnosti v případě, 
že existuje riziko nevratných a nebezpečných škod. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) 
zavedla kromě jiných dohod a předpisů zásadu předběžné opatrnosti pro ochranu životního prostředí 
na mezinárodní úrovni. Zásada předběžné opatrnosti odůvodňuje tvrzení, že udržitelná hospodářská 
opatření by měla vycházet z výsledků výzkumu klimatu. 
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 Slabá udržitelnost Silní udržitelnost 

Význam 

pojmu 

udržitelnost 

Udržení nebo zvýšení celkové hodnoty 
zásoby kapitálu 

Udržení nenahraditelných "zásob" 

kritických přírodních zdrojů a 
ekosystémů 

Klíčová 
myšlenka 

Zaměnitelnost přírodního kapitálu a jiných 
druhů kapitálu (stroje, lidský kapitál, 
peníze) 

Zastupitelnost přírody s jinými druhy 
kapitálu je omezená 

Klíčové 
pojmy 

Optimalizace (nejlepší možná alokace 
omezených zdrojů)  
Internalizace vnějších vlivů (princip 
"znečišťovatel platí") 

Nesouměřitelnost (nesrovnatelnost s 
měřítkem, např. penězi);  
Zvažování mezi alternativami 
Princip předběžné opatrnosti 

Grafické 

znázornění 

  

Důsledky Peněžní náhrada za škody na životním 
prostředí (kompenzační platby) 

Lidská činnost může mít nevratné 
důsledky 

Ekonomické 

disciplíny 

Ekonomika životního prostředí, ekonomie 
zdroj 

Ekologická ekonomie 

Tabulka 1 Srovnání slabé a silné udržitelnosti14 

ř ů
Je zřejmé, že obvyklý postup nepřipadá v úvahu. Jak by však měla vypadat transformace směrem k 
udržitelnému hospodářství, které je šetrné ke klimatu? Následující strategie se liší svými základními 
předpoklady a přístupy.  
 

Tržně-liberální strategie, která vychází z neoklasických myšlenek i z myšlenek Friedricha von Hayeka, 
vidí trh jako instituci, která spojuje individuální jednání a společenský blahobyt. To je reprezentováno 
obrazem "neviditelné ruky", která představuje jednání, jež neúmyslně vede k optimálnímu 

společenskému výsledku. Reguluje nabídku a poptávku prostřednictvím tržního mechanismu. 
Sledování vlastních zájmů tak může sloužit obecnému blahu lépe než jakékoli ekonomické plánování. 
Stát je chápán jako donucovací aparát, jehož vliv na konkrétní ekonomické jednání musí být 

 
14 Vlastní prezentace na základě: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, s. 27-30 
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minimalizován. Volné tržní hospodářství a volný obchod jsou nejlepšími předpoklady pro udržitelnou 
hospodářskou činnost. Pokud existuje fungující trh a vlastnický systém, lze věřit, že nadcházející 
transformace proběhne spontánně za pomoci tržních procesů. Úkolem tržně-liberální politiky je pouze 

zajistit vhodný právní rámec. V rámci tohoto modelu se spektrum pohybuje od libertariánských pozic, 

které usilují o minimalizaci státních zásahů (v tradici Hayeka), až po neoklasické pozice, které volí 

nápravu selhání trhu (například prostřednictvím uhlíkové daně (CO2)). Selhání trhu lze předejít, pokud 
se ekologickým statkům, jako je například dobrá kvalita ovzduší a vody, určí cena, protože omezené 
zdroje a výrobní faktory se tím optimálně využijí. Související expanze trhů vede ke komodifikaci stále 
více aspektů života, které dříve neměly žádnou cenu. 
 

Strategie sociálně-ekologické transformace vyplývá z obrovských environmentálních výzev dneška. Je 
inspirována Karlem Polanyim, různými sociálně-ekonomickými teoriemi, výzkumem sociálně-

ekologické transformace a částečně také Keynesem. Podle této strategie je nutná zásadní 
transformace, která otevírá nové cesty k udržitelnému a spravedlivému hospodářství.  V rámci této 
strategie se spektrum pohybuje od pragmatických až po radikální myšlenky sociálně-ekologické 

transformace. Pragmatický postoj zastává například německý Poradní sbor pro globální změny 

(WBGU), který navrhuje novou globální společenskou smlouvu pro udržitelný globální hospodářský 
řád. Tento přístup k ekologické modernizaci kombinuje sociální a systémové inovace. Silný veřejný 
sektor, dobrá veřejná technologická a inovační politika a veřejná infrastruktura společně vytvářejí 
příležitosti pro "transformaci podle návrhu". Hospodářský růst však zůstává důležitý pro řešení 
konfliktů v oblasti rozdělování prostřednictvím rozdělování stále většího "koláče". Hospodářské, 
sociální a ekologické udržitelnosti lze dosáhnout oddělením hospodářského růstu od spotřeby zdrojů 
a emisí.  

 

Hnutí degrowth mimo jiné vyzývá k radikální sociálně-ekologické transformaci. Zdůrazňuje dvě hlavní 
překážky udržitelnosti, které je třeba překonat: imperativ růstu a tendenci ke komodifikaci všech 
oblastí lidského života. Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo ani k absolutnímu oddělení, ani není 
zapotřebí životaschopná strategie pro radikální snížení spotřeby materiálů a emisí, vyzývá k odvrácení 
se od imperativu růstu ekonomik. Namísto růstu materiální prosperity a spotřeby je třeba se zaměřit 
na růst lidského blahobytu a dostatku. Proto je zapotřebí dekomodifikace, neboť mnohé oblasti 
nejsou vhodné k tomu, aby se s nimi obchodovalo jako se zbožím na trhu. Pokud budou základní 

předpoklady dobrého života, od čerstvého vzduchu a vody po dobré vzdělání, veřejné zdravotnictví a 
veřejnou dopravu, poskytovány všem, a nikoli obchodovány na trzích, bude blahobyt méně záviset na 
(rostoucích) příjmech a spotřebě. To je vize hluboké transformace, která povede ke skutečně 
udržitelnému a spravedlivému hospodářství. Tyto přístupy jsou politické a silně se opírají o sociální 
hnutí – jako jsou Fridays for Future -, která vytvářejí tlak "zdola", vycházející z občanské společnosti, s 
cílem iniciovat systémové změny. Zahrnují odpor proti nežádoucímu vývoji (např. těžbě hnědého uhlí) 
i nové formy udržitelné hospodářské činnosti, jako je hnutí Commons, sociální podnikatelé nebo 
družstva. Následující tabulka porovnává principy jednotlivých strategií: 
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 Tržně-liberální 

strategie 

Pragmatická strategie 

sociálně-ekologické 

transformace 

Radikální strategie 

sociálně-ekologické 

transformace 

Inspirováno Hayek, neoklasická 

ekonomie 

Polanyi, Keynes, 

socioekonomie, 

environmentální ekonomie, 

ekologická ekonomie 

Polanyi, socioekonomie, 

ekologická ekonomie 

Cíl Zajištění organizace 
trhu, 

konkurenceschopnos

t, růst 

Oddělení hospodářského 
růstu od rostoucí spotřeby 
zdrojů 

Odklon od imperativu 

růstu, sociálně-ekologické 

alternativy 

Kodifikace Ano Částečně Ne 

Transformac

e  

Spontánní 

transformace 

Transformace podle návrhu Sociální inovace 

zaměřená na systémovou 
změnu 

Table 2 Strategie pro udržitelnou ekonomiku15 

  

 
15 Vlastní prezentace na základě: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, s. 55. 
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ř
Komodifikace: Komodifikace: proces přeměny původně bezplatných zdrojů nebo veřejných služeb, 
jako je čerstvý vzduch, voda nebo vzdělání, na zboží (produkty, které lze koupit a prodat). V důsledku 
toho se tržní logika optimalizace uplatňuje ve stále více oblastech lidského života.  

Dekomodifikace: Vrácení trendu komodifikace tím, že se se zdroji nebo službami přestane obchodovat 
na trzích jako se zbožím.  

Decoupling, absolutní: Emise a/nebo spotřeba materiálu se snižují, zatímco ekonomický výkon roste.  

Decoupling, relativní: Intenzita emisí nebo materiálová náročnost na jednotku klesá (např. méně emisí 
na vyrobený automobil) v poměru k ekonomickému výstupu. V absolutním vyjádření však mohou 
emise vzrůst (např. pokud se vyrobí více vozidel).  

Velké zrychlení: Exponenciální dynamika růstu biofyzikálních i socioekonomických ukazatelů. Ukazuje 
nezamýšlené důsledky (v důsledku drastického dopadu na člověka) úspěšného příběhu kapitalismu.  

Imperiální způsob života: Neudržitelný životní styl Evropy a USA postavený na globálních 
nerovnostech a vykořisťování zemí globálního Jihu.  

Udržitelnost, slabá: Udržení udržitelných zásob znamená udržení celkové hodnoty kapitálové zásoby. 
Přírodní kapitál, fyzický kapitál a lidský kapitál jsou tak vzájemně zaměnitelné a mohou být nahrazeny 
jeden druhým.  

Udržitelnost, silná: Udržení udržitelného kapitálu znamená udržení nenahraditelných "zásob" 
kritických přírodních zdrojů a ekosystémů, na nichž závisí hospodářství a společenský život. Ty nesmí 
být nahrazeny.  

Bod zvratu: Bod, v němž se dříve lineární vývoj náhle změní v důsledku silného zrychlení, určitých 
zpětných vazeb nebo změny směru. 
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Název aktivity Kvíz o klimatické krizi 

Shrnutí Účastníci sedí společně v malých skupinách (3-4 osoby) a odpovídají na otázky o klimatické 

krizi, které školitel přečte. Poté skupiny diskutují o odpovědích na podnětné otázky. 

Cíle ● Získat přehled o některých základních otázkách klimatické krize. 

Materiály - 

Čas 10–30 minut 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin nebo online s programy, jako je Mentimeter. 

Pokyny pro 

školitele 

 

1. Rozdělte třídu do malých skupin. 

2. Přečtěte otázky pro každé kolo.  

3. Po každém kole uveďte odpovědi na otázky a vybídněte k diskusi. Jaké odpovědi je 
překvapily? Proč? 

Kolo 1 

1. Kolik procent celosvětové nabídky primární energie pochází z fosilních paliv? A) Přibližně 
30 % B) Přibližně 55 % C) Přibližně 80 % 

2. Je to pravda nebo lež? Změna klimatu je lineární proces, který se v současnosti stále 
zrychluje. 

3. Pravda nebo lež? Odlesňování a ničení biotopů může způsobit vypuknutí nových 
nemocí. 

4. Pravda nebo lež? Od počátku 20. století vyhynulo na Zemi přibližně 20 % druhů. 

5. Rozdíl půl stupně: O kolik větší úbytek hmyzu se předpokládá, pokud se průměrná 
teplota zvýší o 2 stupně místo o 1,5 stupně? A) Dvakrát větší B) Třikrát větší C) Pětkrát větší 

2. kolo  

1. Je to pravda nebo lež? Zatímco nejchudší polovina světové populace vypouští jen asi 10 
% celkových světových emisí, 10 % nejbohatších je zodpovědných za přibližně 50 %. 

2. Pravda nebo lež? Sto společností a organizací odpovědných za nejvyšší emise je zdrojem 
více než 80 % světových emisí skleníkových plynů vypouštěných od roku 1988.  
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3. Pravda nebo lež? Již dnes přichází více lidí o prostředky k životu v důsledku extrémních 
povětrnostních jevů než v důsledku násilí a válek. 

4. Pravda nebo lež? Znečištění ovzduší, vody a půdy je celosvětově příčinou devíti milionů 
úmrtí, což je třikrát více než AIDS, tuberkulóza a malárie dohromady. 

5. Pravda nebo lež? V roce 2016 způsobilo znečištění ovzduší v Evropě téměř 30 000 
předčasných úmrtí. 

Debriefing a 

vyhodnocení 

Odpovědní list 1. kola: 

1. C. Z celkové dodávky primární energie pochází 28 % z uhlí, 22 % z plynu a 32 % z ropy. 16  

2. Nepravda. Klimatická krize je o to nebezpečnější, že teploty se nezvyšují jednoduše 
lineárně. Pokud dojde k překročení tzv. bodů zvratu, mohou se zhroutit celé subsystémy 
globálního klimatického systému. 

3. Pravda. Mnoho nově se objevujících patogenů je živočišného původu. Ničení biotopů 
přibližuje volně žijící zvířata k lidským sídlům, což může vést k propuknutí nemocí. 
Například ebola (původem netopýr) je častější po rozsáhlém odlesnění a také nemoci 
přenášené komáry jsou častější v odlesněných oblastech. 17   

4. Pravda. Zejména průmyslové zemědělství přispívá odlesňováním a používáním 
pesticidů a strojů k vymírání druhů v nebývalé míře. 

5. B. V důsledku globálního oteplení o 1,5 stupně se předpokládá, že 6 % hmyzu ztratí 
nejméně polovinu svého druhového areálu. Pro globální oteplení o 2 stupně se předpovídá 
dokonce úbytek 18 % hmyzu, což znamená třikrát větší úbytek druhů. 18     

 

Odpovědní list 2. kola: 

1. Pravda. 

2. Nepravda. Sto společností a organizací odpovědných za nejvyšší emise je zdrojem 71 % 
světových emisí skleníkových plynů vypouštěných od roku 1988. 19  

3. Pravda. Pokud navíc nebudou splněny klimatické cíle Pařížské dohody, stanou se velké 
části Země do konce tohoto století pro člověka neobyvatelné. 

4. Pravda.  

5. Nepravdivé. V roce 2016 vedlo znečištění ovzduší v Evropě k téměř 500 000 
předčasných úmrtí. 20  

 
16

 IEA 

17
 Shah, 2020 

18 IPCC, 2018 
19

 Griffin, 2017 

20
 European Environment Agency, 2019 
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Tipy pro 

školitele 

Aktivitu lze zkrátit tím, že se odehraje pouze jedno kolo nebo se ponechá méně času na 
diskusi. 

 

Název aktivity Navazující aktivita: Kvíz o klimatické krizi 

Shrnutí Účastníci v malých skupinách najdou kreativní způsoby, jak informovat o klimatické krizi. 

Cíle ● Podrobněji se zabývají jedním aspektem klimatické krize. 

● Společně objevit způsoby, jak efektivně komunikovat klimatickou krizi. 

Materiály Papír, tužky, případně další materiál 

Čas 30–60 minut 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin 

Pokyny pro 

školitele 

 

1. Zaznamenejte správné odpovědi z kvízu na tabuli. 

2. Každá skupina si vybere fakt, na který se v kvízu zaměří. 

3. Vyzvěte každou skupinu, aby diskutovala o svém faktu, včetně jeho příčin a 
důsledků. 

4. Vyzvěte účastníky, aby vymysleli kreativní a účinný způsob, jak tato fakta sdělit 
širšímu publiku. Účastníci mohou např. vymyslet minidrama, reportáž, sérii 
obrázků, báseň, komiks nebo něco jiného. 

5. Každá skupina je vyzvána, aby svůj fakt představila širší skupině. 

Debriefing a 

vyhodnocení 

Pochvalte tvůrčí přínos každé skupiny. Varianty: Společně se můžete pokusit zjistit, které 
byly klíčové prvky, které pomohly v efektivní komunikaci 

 

Název aktivity Spravedlivý podíl? 

Shrnutí Účastníci odhadují regionální nerovnosti související s klimatem a na základě správných 
odpovědí diskutují o těchto nerovnostech. 

Cíle ● Získat představu o tom, jak nepřiměřeně se různé oblasti podílejí na změně 
klimatu. 
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Materiály 6 lepicích papírků (Evropa, Severní Amerika, Střední a Latinská Amerika, Asie, Oceánie, 

Afrika). 

Čas 25-40 minut 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin, ideálně alespoň 10 účastníků. 

Pokyny pro 

školitele 

 

1. Vyznačte si v místnosti 6 oblastí, které budou představovat každý z následujících 

regionů: Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie, Oceánie a Afrika. 

2. Vysvětlete skupině, že 10 z nich by se mělo rozdělit a postavit se do označených 
"regionů" tak, aby reprezentovali podíl regionů na a) počtu obyvatel b) emisích 
založených na produkci c) historických emisích d) ohrožených lidech (viz vysvětlení 
pojmů). 

3. Až se účastníci usadí na svá místa, sdělte jim skutečné rozdělení, aby se podle něj 
mohli přeskupit.  

Vysvětlení pojmů: 

Emise založené na produkci: roční emise CO₂ z používání fosilních paliv a výroby cementu 

(2013). Jedná se o konvenční způsob pohledu na národní emise, který však nezohledňuje 
dovoz a vývoz fosilních paliv a zboží a služeb. 

Emise založené na spotřebě: uhlíková stopa veškerého zboží a služeb spotřebovaných v 
daném státě (2012), včetně dovozu a bez vývozu. V porovnání s emisemi založenými na 
výrobě vykazují velcí vývozci, jako je Čína, nižší emise, zatímco čistí dovozci, jako je Spojené 
království, mají emise vyšší.      

Historické emise: Emise CO₂ ze spotřeby energie v letech 1850-2011. Tyto historické (nebo 

"kumulativní") emise jsou stále důležité, protože CO₂ může zůstat v ovzduší po staletí. 
Ohrožené osoby: zranitelné skupiny lidí, lidé bez domova, vysídlení nebo lidé vyžadující 
nouzovou pomoc v důsledku povodní, sucha nebo extrémních teplot v běžném roce. 
Očekává se, že změna klimatu mnohé z těchto hrozeb ještě zhorší. 

Debriefing a 

vyhodnocení 

V jednotlivých kolech by mělo být 10 osob rozděleno takto: 

 Obyvatelst

vo 

Emise z výroby Historické 

emise 

Ohrožené 
osoby 

Evropa 1 2 4 0 

Afrika 2 0 0 1 

Asie 6 6 3 9 

Severní 

Amerika 

1 2 3 0 

Jižní Amerika 0 0 0 0 

Oceánie 0 0 0 0 
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Diskutujte s účastníky: Jste překvapeni? Jak vnímáte svou zranitelnost vůči klimatickým 
rizikům a svůj podíl na emisích? Případně také diskutujte: Jak by se měly emise počítat: na 
základě výroby, spotřeby nebo na základě historických emisí? Proč? Co jsme se z této 
aktivity dozvěděli? 

Tipy pro 

školitele 

Pokud máte méně času, můžete si také pustit video s uhlíkovou mapou 
http://www.carbonmap.org (2 min) a poté diskutovat o otázkách (8min).  

 

  

http://www.carbonmap.org/
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ů

Název aktivity Simulace růstu 

Shrnutí Účastníci simulují lineární růst a exponenciální růst 

Cíle ● Získat představu o dynamice exponenciálního růstu. 

Materiály - 

Čas Čas podle velikosti skupiny, 5 až 15 minut 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin 

Pokyny pro 

školitele 

 

1. Pro toto cvičení musí účastníci sedět ve třídě (v řadách). V případě, že účastníci 
sedí v kruhu, požádejte je, aby své židle postavili do třídního uspořádání (řady 
vedle sebe A před sebe).  

2. Vysvětlete účastníkům, že nyní budete simulovat lineární růst. První účastník by 
proto měl vstát a poklepat účastníkovi vedle sebe na rameno. Po poklepání na 
rameno tento a každý další účastník vstane a poklepe na další osobu, dokud celá 
skupina nestojí. Mezitím skupině určete čas.  

3. Řekněte skupině, jak dlouho trvala simulace lineárního růstu.  

4. Vysvětlete účastníkům, že skupina bude za několik okamžiků simulovat 
exponenciální růst. Vysvětlete, že účastník uprostřed prostřední řady (tj. účastník, 
který je nejvíce uprostřed) by měl začít tím, že se postaví a poklepe dvěma dalším 
účastníkům na ramena. Tito dva a všichni ostatní účastníci pokračují v procesu tím, 
že se postaví a poklepou na ramena dalším dvěma účastníkům, dokud všichni 
nebudou stát. 

5. Požádejte účastníky, aby odhadli, jak dlouho bude skupině trvat, než budou 
všichni účastníci stát.  

6. Proveďte aktivitu, která simuluje exponenciální růst (simulace je pouze přibližným 
obrazem exponenciálního růstu, je o něco pomalejší než exponenciální růst). 

7. Závěr: V rámci této kapitoly se věnujte tématu exponenciálního růstu: Kdykoli 
hovoříme o tom, o kolik ekonomika roste (v procentních bodech), hovoříme o 
exponenciálním růstu. Je tomu tak proto, že základna, z níž se růst počítá, 
nezůstává stejná (jako u lineárního růstu), ale sama se každým rokem zvyšuje. 
Tento rostoucí základ vede ke zcela jiné dynamice než lineární růst. 

Debriefing a 

vyhodnocení 

Exponenciální růst popisuje proces, při kterém se velikost zásoby mění vždy o stejný faktor 
ve stejných časových krocích. Samotná míra růstu se tedy s časem dramaticky zvyšuje. 
Známým příkladem exponenciálního růstu v biofyzikálních procesech je šíření leknínů. 
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Pokud je na hladině rybníka v jednom týdnu 10 leknínů a v dalším týdnu 20, mnozí 
intuitivně předpokládají, že o týden později jich bude 30, pak 40 a nakonec 50. To 
znamená, že se na hladině rybníka objevují lekníny, které se v jednom týdnu rozrostou o 

dalších 20 kusů. To je lineární pohled na svět, který je nám důvěrně známý. Ve skutečnosti 
jich bude 40, pak 80, pak 160 a za týden, než bude rybník zcela pokryt lekníny, jich bude 
jen polovina. Kdykoli hovoříme o ekonomice, která roste např. o 3 % ročně, hovoříme o 
exponenciálním růstu. Roční růst o 3 % tedy vede k tomu, že se ekonomika za pouhých 24 
let zdvojnásobí oproti své původní velikosti. 

Tipy pro 

školitele 

Toto video ukazuje, jak to funguje: https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60 

Výzvy, které mohou nastat: Pokud účastníci sedí velmi daleko od sebe a nemohou na sebe 
skutečně dosáhnout, simulace nemusí fungovat tak dobře, nebo je přinejmenším 
pomalejší.  

Připomínka: Pokud mají účastníci před sebou stoly s lahvemi s vodou, notebooky apod. 
upozorněte je, aby si při vstávání dávali pozor na své předměty, aby se nic nerozbilo. 

 

Název aktivity Vstupní informace: Velké zrychlení 

Shrnutí Školitel poskytuje vstupní informace ke kapitole 1.2 "Velké zrychlení". 

Materiály  Prezentace v PowerPointu nebo vytištěná grafika "Velké zrychlení". 

Čas 3–5 minuty 

 

Pokyny pro 

školitele 

 

1. Ukažte grafiku a vysvětlete ji.  

2. Závěr: Takto nemůžeme dále růst, obvyklý postup nepřipadá v úvahu. 
Potřebujeme jiný způsob výroby, spotřeby a života.      

  

https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60
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ů

Název aktivity Výzva v oblasti efektivity 

Shrnutí Ve dvou kolech účastníci staví lodě, které mají převézt co nejvíce mincí. Ve druhém kole 
mají za úkol zvýšit efektivitu stavby. Poté účastníci diskutují o možnostech a omezeních 
decouplingu. 

Cíle  ● Hravou formou se zabývat možnostmi a omezeními decouplingu. 

Materiály Mince v hodnotě 1 centu, papír, karton, lepicí tyčinka, lepicí páska, další materiál dle 
vlastního výběru. 

Nepovinné: Powerpoint slidy nebo vytištěné obrázky 1 + 2 "Roční množství oxidu 
uhličitého…“’ 

Čas 30 minut 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin 

Instrukce pro 

školitele 

 

Příprava: Pro každou skupinu připravte sadu stavebního materiálu. Dbejte na to, aby každá 
sada měla dvakrát stejné složení (pro první a druhé kolo). Prostředky obsažené v sadě 
materiálů pro různé skupiny by neměly být stejné. Jedna skupina může například dostat 

pouze jeden papír a lepicí tyčinku, zatímco jiná skupina může navíc dostat kus kartonu a 
lepicí pásku. Dejte skupinám spíše omezený materiál, protože cílem není stavět 
donekonečna.  

1. Požádejte účastníky, aby vytvořili malé skupinky (např. 3–5 osob). 

2. Řekněte skupinám, že stavba bude probíhat ve dvou fázích po 7 minutách.  

3. Každé skupině rozdejte jednu sadu materiálů. 

4. Dejte skupinám v prvním kole pokyn, aby z materiálu, který mají, postavily lodě, které 
unesou co nejvíce mincí v hodnotě 1 centu. 

5. Sedm minut času na stavbu. 

6. Řekněte skupinám, aby sledovaly svou úspěšnost při stavbě. 

7. Rozdejte materiál pro druhé kolo a zadejte skupinám, aby opět postavily lodě, které 
unesou co nejvíce mincí. Tentokrát však lodě musí být schopny převážet více mincí než 
předtím a je třeba použít méně materiálu než v prvním kole. Vyzvěte skupiny, aby své lodě 
postavily co nejefektivněji. 

8. Následuje 7 minut času na stavbu a opět sledujte úspěšnost stavby. 

Debriefing a Dodatečná nosnost a ušetřený materiál jsou přírůstkem efektivity. Zahajte diskusi kolem 
následujících otázek: O kolik se vám podařilo zvýšit efektivitu? V kolika kolech si myslíte, 
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vyhodnocení že byste mohli získat každý efektivnější? O kolik si myslíte, že může být naše ekonomika 
efektivnější? Jak ovlivnily různé sady zdrojů velikost přírůstku efektivnosti, kterého mohla 
vaše skupina dosáhnout? 

 

Seznamte účastníky s decouplingem jako cílem zelené ekonomiky, kdy by zvyšování 
efektivnosti mělo vést k udržitelnosti. Diskutujte o cíli zeleného růstu, že oddělením 
hospodářského růstu od emisí a využívání materiálních zdrojů lze dosáhnout udržitelnosti. 
Zůstaneme-li u příkladu s lodí, relativní oddělení by znamenalo, že skupiny by dokázaly 
postavit loď, která by unesla stejné množství mincí jako v prvním kole, ale s menším 
množstvím materiálu. Pokud by se to podařilo (což je velmi pravděpodobné), zeptejte se 
účastníků, zda si myslí, že by dokázali postavit dvakrát, nebo třikrát tolik loděk s menším 
množstvím materiálu, než bylo použito na jednu loďku v prvním kole. Absolutního 
oddělení je dosaženo pouze v případě rostoucí produkce (ekonomického růstu), kdy je 
použito méně materiálu než na počáteční, menší produkci. Můžeme donekonečna růst, a 
přitom stále používat méně materiálu a vypouštět méně skleníkových plynů? Měli bychom 
zvyšování efektivity využívat k "dohánění" růstu, nebo k (rychlejšímu) snižování tlaku na 
naši planetu? 

 

Ukončete aktivitu krátkým vstupem o empirických pozorováních týkajících se decouplingu: 
k relativnímu decouplingu došlo, ale globálně k absolutnímu decouplingu nedošlo. 
Relativní decoupling nám nepomůže dosáhnout klimatických cílů, protože emise je třeba 
drasticky snížit, a ne pouze zvyšovat nižším tempem, což se děje, když ekonomika roste a 
emise klesají, ale pouze relativně k hospodářskému růstu. Nepovinné: Ukažte trendy 
absolutního a relativního decouplingu pomocí ppt slajdu nebo vytiskněte obrázky 1+2. 

Tipy pro 

školitele 

Pro shrnutí cvičení si přečtěte kapitolu 3 "Hospodářský růst". 

Další, zajímavá rovina úvah by se mohla týkat výstupu z nošení mincí. Toto cvičení ukazuje 
růst "více téhož" (kapacity pro přepravu mincí). Uvažoval však někdo o stavbě nových lodí 
pro jiný účel? Uvažoval někdo o tom, že by se odchýlil od "pravidel hry"? Efektivita je o 
vstupu a výstupu. Kdo určuje, co je dobrý výstup? Na co je efektivita zaměřena? 

 

ř ř

Název aktivity Překážky udržitelných opatření 

Shrhnutí Účastníci se zamýšlejí nad vnitřními a vnějšími překážkami na cestě k udržitelnému 
jednání.      

Cíle ● Zamyslet nad osobním vztahem k tématu. 

● Uvědomit si, kde je udržitelnost systémově znemožněna a kde jí nelze dosáhnout 
prostřednictvím individuálních (na spotřebě založených) rozhodnutí. 
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Materiály Pomůcky, dvoubarevné samolepicí bločky, propisky nebo online pomocí nástrojů jako 
Mural nebo Padlet. 

Čas 20–55 minut podle zvolené varianty 

Skupina Funguje pro všechny velikosti skupin 

Instrukce pro 

školitele 

 

1. Požádejte účastníky, aby se zamysleli nad tím, co jim brání v udržitelném jednání. 
Měli by přitom rozlišovat mezi vnitřními neboli interními a vnějšími neboli 
externími překážkami. 

2. Dejte každému účastníkovi leták (další strana) a požádejte ho, aby si zaznamenal 
vnitřní překážky (ty, které jsou uvnitř člověka) a vnější překážky (ty, které jsou 
kolem člověka). Případně mohou osobu sami nakreslit (10–15 min). 

3. Volitelně: Požádejte účastníky, aby se společně rozdělili do malých skupinek (3 - 4 

osoby) a prodiskutovali, k čemu dospěli (15 min). 

4. Požádejte účastníky, aby si na samolepicí papírky jedné barvy zaznamenali své 
vnitřní překážky a na samolepicí papírky druhé barvy vnější překážky. To lze 
provést i jako výsledek diskuse v malých skupinách (3) společně jako skupina (5 
min). 

5. Shromážděte a prodiskutujte překážky i souvislosti mezi jednotlivými faktory. 
Pokuste se najít obecné vzorce. Kategorizujte typy překážek. Pokud je to žádoucí, 
může se tak stát na velkém plakátu, který vypadá jako rozdaný materiál, kam 

mohou účastníci přidat své vlastní překážky nebo, pokud byly identifikovány, 
obecný vzorec, který se za nimi skrývá. (Podle velikosti skupiny a verze: 5–20 min) 

Debriefing a 

vyhodnocení 

Závěr: Mnoho překážek pramení z faktorů mimo nás a naši kontrolu. I když chceme jednat 
udržitelně, je to v mnoha oblastech velmi obtížné a v jiných nemožné. Pokud nám 
udržitelnost znemožňují systémové faktory, individuální volba spotřeby nemůže tento 
systém změnit. Např. pokud žijete na venkově bez veřejné dopravy, nemůžete si jako 
jednotlivec zvolit udržitelný způsob dopravy. Bylo by zapotřebí udržitelných a 
proveditelných infrastrukturních řešení. Musíme zavést a posílit udržitelné způsoby 
zajišťování lidských potřeb. 

Tipy pro 

školitele 

Připomínka: Uvědomte si různé sociální pozice a potenciálně související pocity (např. stud) 
spojené s neschopností jednat určitým způsobem. Zajistěte, abyste prozkoumali otázku: 
Pro koho je udržitelné jednání snáze dosažitelné? 

Můžete také diskutovat o mnoha vnímaných vnitřních překážkách (např. návyky, 
nedostatek motivace, nedostatek dovedností...), které mají hlubší kořeny v socializaci. 
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Co mi brání jednat udržitelně? 

Zaznamenejte si vnitřní a vnější překážky, které vám brání v udržitelném jednání. 
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ů ě
Název aktivity Vstupní údaje: Exponenciální růst na omezené planetě? 

Shrnutí Školitel poskytuje vstupní informace o dilematu růstu (poslední část kapitoly 1.3 
Hospodářský růst). 

Materiály Volitelně: PowerPoint slide s citátem: „Každý, kdo věří, že exponenciální růst může v 
konečném světě pokračovat donekonečna, je buď šílenec, nebo ekonom.“ Kenneth 
Boulding 

Čas 3-5 minut 

Instrukce pro 

školitele 

 

Z ekonomického hlediska se nacházíme v situaci, kterou Tim Jackson nazývá dilema růstu. 
Vzdát se růstu naší současné ekonomiky znamená riziko hospodářského a sociálního 
kolapsu. Udržení růstu přináší riziko zničení planety a s ní i základů naší existence. 

 

  



 

 

 

32 

 

ě

ř

Název aktivity Jak si představujeme dobrý život pro všechny? 

Shrnutí Účastníci využijí aktivitu volného psaní, aby lépe pochopili, jak si představují dobrý život 
pro všechny. 

Cíle ● Představit si a napsat, jak by mohl vypadat dobrý život pro všechny. 

Materiály Tužky, papír 

Volitelně: Prezentace v PowerPointu nebo výtisk grafu č. 2 Národní výkonnost ve vztahu k 

bezpečnému a spravedlivému prostoru. 

Čas 20-40 minut 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin 

Instrukce pro 

školitele 

 

1. Rozdejte všem účastníkům tužku a papír. 

2. Seznamte účastníky s volným psaním. Volné psaní (freewriting) je praxe, která 

nám pomáhá osvobodit hlas spisovatele a spojuje nás s naší vlastní kreativitou. 
Pomáhá nám zapisovat myšlenky z našeho nevědomí. Freewriting je jednoduchý, 
flexibilní a shovívavý – nelze ho dělat špatně. Při volném psaní se snažíme co nejvíce 
pozastavit posuzování toho, co píšeme. Je to cvičení, při kterém se snažíme vymanit 
ze své vlastní cesty. Některé zásady, jak toho dosáhnout, jsou následující: 

● Použijte podnět. Pokud vám během psaní dojdou nápady, vraťte se k podnětu. 

● Nastavte si časovač. Pište, dokud časovač nezazvoní. Pokud chcete, dokončete 
myšlenku až poté. 

● Udržujte pero v pohybu. Nepřestávejte psát, dokud nevyprší čas. 

● Pište rychle, o něco rychleji než normálně. Jako byste toho měli hodně k 
zaznamenání, ale jen málo času. 

● Pište koncept, nikoliv text. Použijte první slovo, které vás napadne. Nedělejte si 
starosti s tím, jak co zní, ani s pravopisem či gramatikou.  

● Nezávisle na tom, jak směšná myšlenka to je, jděte do toho! Uvidíte, kam to povede. 
Žádnou myšlenku není třeba filtrovat. 

3. Pojďme si společně představit, že by se místo spousty sociálních a ekologických 
problémů mohlo všem lidem dobře žít. Jak vypadá vaše představa dobrého života pro 
všechny? 
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4. Napište na tabuli následující výzvu: Tady to je! Vidím dobrý život pro všechny. 
Vypadá to jako...  

5. Řekněte účastníkům, že mají 10 minut na to, aby volně napsali cokoli, co je 
napadne jako odpověď na tuto výzvu. Stanovte jim čas.  

6. Vyzvěte účastníky, aby se se skupinou podělili o své nápady na dobrý život pro 
všechny. Mělo by to být dobrovolné. Účastníci mohou buď přečíst, co napsali, nebo 
seznámit ostatní s některými základními myšlenkami. 

Debriefing a 

vyhodnocení 

Pro dobrý život pro všechny je třeba, abychom do středu našeho hospodářství postavili 
podstatné věci. Volitelně: promítněte video "Změna cíle: koblihová ekonomika": 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

Představte rámec bezpečného a spravedlivého prostoru pro lidstvo (kapitola 4). Volitelně: 
K vysvětlení rámce použijte obrázek 2 na ppt snímku nebo vytiskněte. 

Tipy pro 

školitele 

Pro debriefing cvičení přečtěte kapitolu 1.4 "Jak by mohl vypadat dobrý život pro všechny 
v mezích planety?". 

Alternativa A: Volné psaní na otázky namísto podnětů: namísto volného psaní na jeden 

podnět můžete účastníkům položit také následující tři otázky, které následují po sobě, a 
na každou otázku jim dát 3-5 minut času na volné psaní: Jak chci pracovat? Jak by měly 
vypadat mé vztahy? Jakou roli by v mém životě měly hrát peníze? 

Alternativa B: Úvaha o tom, co pro sebe představuje dobrý život: Další materiál: pokud 
chcete, tabule nebo flipchart a klidná hudba k úvaze, 

 1. Vyzvěte účastníky, aby se individuálně zamysleli nad tím, co potřebují pro dobrý život. 
Požádejte je, aby si zapsali několik klíčových bodů. Řekněte jim, kolik času mají na tuto 
reflexi (např. 10 minut). Pokud chcete, pusťte během reflexe klidnou hudbu.  

2. Vyzvěte účastníky, aby se se skupinou podělili o to, co podle nich tvoří dobrý život. 
Pokud chcete, dělejte si poznámky na tabuli nebo flipchart (5–25 min).  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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ř ů ř

Název aktivity Vstupní údaje: Účastníci si přečetli leták "Strategie, jak přizpůsobit naše hospodářství 
budoucnosti". 

Materiál Handouty 

Čas 10 minut 
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ř ů

ů ě ů

Název aktivity Různé pohledy na svět, různé politiky 

Shrnutí Účastníci analyzují, jakými strategiemi jsou inspirovány různé politiky v oblasti klimatu. 

Cíle ● Pochopit základní předpoklady, na nichž je založena tržně-liberální strategie, jakož 
i pragmatická a radikální strategie sociálně-ekologické transformace. 

● Pochopit, jakými chápáními udržitelnosti a jakými strategiemi jsou inspirovány 
určité politiky. 

● Pochopit silné a slabé stránky různých strategií. 

Materiály Handout "Strategie pro přizpůsobení ekonomik budoucnosti" (1 na osobu) 

Výtisky případů A a B (1 na skupinu) 

Čas 30–45 minut 

Velikost skupiny Funguje pro všechny velikosti skupin 

Instrukce pro 

školitele 

 

1. Požádejte účastníky, aby vytvořili malé skupiny (3-4 osoby). 

2. Každá skupina si může vybrat, zda bude analyzovat případ A, nebo případ B, a vybere si 
podle toho výtisk s krátkým popisem. 

3. Zadejte účastníkům, aby u každé politiky analyzovali, na jakém chápání udržitelnosti je 

založena a jakou strategií (tržně-liberální strategie, pragmatická strategie sociálně-

ekologické transformace, radikální strategie sociálně-ekologické transformace) je 

inspirována. Jako pomůcku mohou použít rozdaný materiál a v případě zájmu provést další 
průzkum politik na internetu. 

4. Poté požádejte jednu skupinu, která analyzovala případ A, a jednu skupinu, která 
analyzovala případ B, aby představily, co zjistily. Použijte doplňující informace (oddíl 
debriefing a hodnocení) a doplňte zásadní body, pokud chybí.  

 

Případ A) V oblasti průmyslu existují různé přístupy ke snižování emisí skleníkových plynů. 

Diskutujte se skupinou o tom, jaké chápání udržitelnosti a jaká strategie udržitelného 
hospodaření jsou základem těchto přístupů:  

● Obchodování s emisemi 

V rámci systémů obchodování s emisemi je stanoven strop pro množství skleníkových 
plynů, které lze vypustit. Společnosti dostávají nebo kupují emisní povolenky, které jim 
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umožňují vypouštět určité množství skleníkových plynů. Pokud společnost sníží emise, 
může prodat povolenky, které již nepotřebuje.   

● Zdanění emisí 

Jednotlivé vlády nebo Evropská unie mohou zdanit činnosti náročné na emise uhlíku. 
Místo obchodování s emisemi by mohly každoročně zvyšovat daň z emisí skleníkových 
plynů z průmyslu, aby se náklady na vypouštění skleníkových plynů neustále zvyšovaly.  

● Stanovení cílů pro snižování emisí v průmyslových odvětvích 

Jednotlivé vlády nebo Evropská unie mohou také stanovit absolutní cíle snížení emisí pro 
různá průmyslová odvětví, a tím stanovit povinné snižování emisí.   

 

Případ B) Za účelem ochrany klimatu a biologické rozmanitosti obecně se navrhují různé 
přístupy. Diskutujte se svou skupinou o tom, jaké chápání udržitelnosti a jaká strategie 
udržitelného hospodaření jsou základem těchto přístupů: 

● REDD+ 

Program OSN REDD+ zaměřený na "snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů" 
v rozvojových zemích vytváří finanční hodnotu uhlíku uloženého v lesích prodejem 
jednotek snížení emisí. Tyto jednotky představují jednu tunu emisí CO2, kterým se zabrání 

tím, že se lesy nebudou kácet. 

● Chráněné oblasti  

Na celém světě tvoří 11,9 % veškeré suchozemské půdy chráněná území, z nichž polovina 
je výslovně určena k ochraně biologické rozmanitosti. 21 Definice chráněné oblasti zní: 
Chráněná oblast je jasně vymezený geografický prostor, který je uznán, vyhrazen a 
spravován právními nebo jinými účinnými prostředky s cílem dosáhnout dlouhodobé 
ochrany přírody a s ní spojených ekosystémových služeb a kulturních hodnot"22. 

Debriefing a 

vyhodnocení 

Zpětná vazba: Snižování emisí skleníkových plynů v oblasti průmyslu 

Obchodování s emisemi vychází ze základního předpokladu slabé udržitelnosti, že přírodní 
kapitál je srovnatelný s jinými formami kapitálu a lze jej nahradit penězi. Podniky, které 
nesnižují emise, se mohou vykoupit získáním emisních povolenek. Tímto způsobem lze 

například v systému obchodování s emisními povolenkami EU (EU ETS) nakupovat i 
mezinárodní kredity z projektů na úsporu emisí, čímž může globální sever přenést své 
povinnosti v oblasti ochrany klimatu na globální jih. EU ETS byl prvním velkým světovým 

trhem s uhlíkem. Trhy s emisemi "přirozeně neexistují", ale vznikají regulací. Vytvoření 
trhů, na nichž jsou emise obchodovatelné, znamená, že se stabilní klima stane 
obchodovatelným zbožím. Tržní liberálové, zejména neoklasičtí ekonomové, podporují 
vytváření trhů s emisemi, protože je považují za prostředek k nápravě chybných cenových 
signálů tím, že do konečné ceny zahrnou dříve externalizované náklady, které emise pro 
společnost znamenají. Rovněž někteří pragmatičtí zastánci sociálně-ekologické 

 
21

 Hoekstra, Boucher, Ricketts, Roberts, 2005 
22 Dudley, 2008, p.8 
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transformace podporují systémy obchodování s emisemi, neboť tvrdí, že mohou zdražit 
výrobu náročnou na emise, a tím podpořit méně znečišťující alternativy. Radikální zastánci 
sociálně-ekologické transformace jsou proti komodifikaci emisí. Kritizují, že stabilní klima 

by nemělo být určováno tím, jak se budou vyvíjet ceny na trzích. Na rozdíl od zdanění 
emisí, kdy vlády vydělávají na daních a mohou je reinvestovat, aby byla transformace 
sociálně spravedlivá, v rámci systémů obchodování s emisemi korporace vydělávají na 

přeprodeji povolenek, které většinou dostaly přiděleny zdarma na základě historických 
emisí a lobbistického úsilí.   

 

Zdanění emisí skleníkových plynů může být součástí všech tří strategií.  Zatímco libertariáni 
jako Hayek by zavedení takových daní nenavrhovali, pro neoklasické ekonomy mohou být 

tyto daně prostředkem vedoucím ke "správným cenám". Zastánci obou strategií sociálně-

ekologické transformace by argumentovali tím, že vedle zdražení činností náročných na 
emise lze peníze z daní využít k podpoře ekologických inovací (především v pragmatickém 
pojetí) a k řešení problémů nerovnosti prostřednictvím přerozdělování (především v 
radikálním pojetí). Namísto zdražování znečišťování životního prostředí lze také jednoduše 
zakázat zhoršování životního prostředí. Příkladem může být zákaz používání freonů v 
chladničkách, které do té doby poškozovaly ozónovou vrstvu. Zákaz neudržitelně vysokých 
emisí skleníkových plynů nepovažují tržní liberálové za možný, protože by tím narušili 
volný trh.  

 

Zastánci sociálně-ekologické transformace naopak považují regulační zásahy za nezbytné 
pro udržení stabilního klimatu, a tím i pro ochranu životního prostředí a společnosti, v níž 
je ekonomika zakotvena. Zatímco koncept slabé udržitelnosti upřednostňuje tržní nástroje 
a korekci cen, koncept silné udržitelnosti v mnoha případech vyžaduje přísné regulační 
zásahy za účelem ochrany nenahraditelných ekosystémů, což odráží princip 
nesouměřitelnosti. 

 

Zpětná vazba klimatu a biologické rozmanitosti:  

REDD+ vychází z koncepce slabé udržitelnosti, neboť výslovně předpokládá, že přírodě lze 
přisoudit objektivní a vyčíslitelnou hodnotu. Prostřednictvím cenového mechanismu v 
systému REDD+ zdravé a neporušené lesy konkurují jiným, destruktivním způsobům 
využívání půdy. To znamená, že aby mechanismus účinně chránil lesy, musí být tyto lesy 
oceněny vyšší cenou než potenciálně odlišná využití. Vzhledem k tomu, že ocenění 
podléhá větším makroekonomickým vlivům a trendům na kapitálových trzích, může 
mechanismus oceňování při změně ekonomických podmínek selhat. Zastánci silné 
udržitelnosti kritizují, že průměrný časový horizont projektů REDD+ je 20 let, zatímco 
emise uhlíku ze spalování fosilních paliv zůstávají v atmosféře několik tisíc let.  

 

Navíc v rámci programů REDD+ mohou být pralesy vykáceny a nahrazeny průmyslovými 
plantážemi stromů. V konceptu slabé udržitelnosti to není problém, pokud hodnota (v 
tomto případě ukládání uhlíku) zůstává stejná. V pojetí silné udržitelnosti by komplexní 



 

 

 

38 

 

ekosystémy neměly být nahrazovány průmyslovými plantážemi stromů: i když kapacita 
ukládání uhlíku může zůstat stejná, biodiverzita a ekosystém jako takový by se ztratily.   

 

Tržní liberálové programy, jako je REDD+, vítají, protože považují tržní řešení za 
nejúčinnější. Stejně jako mnozí pragmatičtí zastánci sociálně-ekologické transformace jako 

levné možnosti "snížení" emisí. Radikální zastánci sociálně-ekologické transformace však 
programy REDD+ kritizují, neboť umožňují zemím globálního Severu a "jejich" 
společnostem platit za "právo znečišťovat", a tím udržovat současnou úroveň výroby a 
znečištění, místo aby skutečně plnily emisní  

 

Tržní liberálové programy jako REDD+ vítají, protože považují tržní řešení za nejúčinnější. 
Stejně jako mnozí pragmatičtí zastánci sociálně-ekologické transformace je považují za 
levné možnosti "snížení" emisí. Radikální zastánci sociálně-ekologické transformace však 
programy REDD+ kritizují, protože umožňují zemím globálního Severu a "jejich" 
společnostem platit za "právo znečišťovat", a tím udržovat současnou úroveň výroby a 
znečištění, místo aby skutečně plnily cíle snižování emisí. Komodifikace ukládání emisí jim 
umožňuje spotřebovávat více energie z fosilních paliv, aniž by se skutečně zvýšila 
sekvestrace uhlíku, protože lesy se ani nevysazují, ale pouze nekácí. Kromě toho kritizují 
REDD+ jako koloniální mechanismus, který uzavírá půdu a nutí domorodé národy a 
obyvatele lesů vzdát se kontroly nad svou půdou, zdroji a tradicemi.  

Silná udržitelnost vyžaduje ochranu oblastí. V chápání silné udržitelnosti jsou určité 
ekosystémy nenahraditelné, a proto musí být zachovány, např. zákazem, aby se lesy mohly 
kácet. To lze chápat jako uplatnění principu předběžné opatrnosti, který spočívá v 
zamezení rizika nevratných a nebezpečných škod. Tržní liberálové by byli obecně proti 
zákazu hospodářských činností, jako je těžba dřeva, protože považují za efektivnější nechat 
cenové signály diktovat, co se má dít. Jediné regulační zásahy, které navrhují vytvořit a 
zajistit, jsou režim vlastnictví a trhy. Pragmatičtí i radikální zastánci sociálně-ekologické 

transformace by podpořili zřízení chráněných území, v nichž by byly určité hospodářské 
činnosti zakázány.   
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Název aktivity Kvíz k tématu klimatické krize 

Cíle ● Získat přehled o některých zásadních otázkách klimatické krize. 

Čas 15 minut 

Kvízové otázky 

 

1. kolo 

1. Kolik procent celosvětové nabídky primární energie pochází z fosilních paliv?  
A) Přibližně 30 % B) Přibližně 55 % C) Přibližně 80 % 

2. Je to pravda nebo lež? Změna klimatu je lineární proces, který se v současnosti stále 
zrychluje. 

3. Pravda nebo lež? Odlesňování a ničení biotopů může způsobit vypuknutí nových 
nemocí. 

4. Pravda nebo lež? Od počátku 20. století vyhynulo na Zemi přibližně 20 % druhů. 
5. Rozdíl půl stupně: O kolik větší bude podle předpovědi úbytek hmyzu, pokud se 
průměrná teplota zvýší o 2 stupně místo o 1,5 stupně?  
A) Dvakrát větší B) Třikrát větší C) Pětkrát větší 
 

Kolo 2  

1. Je to pravda nebo lež? Zatímco nejchudší polovina světové populace vypouští jen asi 10 
% celkových světových emisí, 10 % nejbohatších je zodpovědných za přibližně 50 %. 

2. Pravda nebo lež? Sto společností a organizací, které jsou zodpovědné za nejvyšší emise, 
je zdrojem více než 80 % světových emisí skleníkových plynů vypouštěných od roku 1988.  
3. Pravda nebo lež? Již dnes přichází více lidí o prostředky k životu v důsledku extrémních 
povětrnostních jevů než v důsledku násilí a válek. 
4. Pravda nebo lež? Znečištění ovzduší, vody a půdy je celosvětově příčinou devíti milionů 
úmrtí, což je třikrát více než AIDS, tuberkulóza a malárie dohromady. 
5. Pravda nebo lež? V roce 2016 způsobilo znečištění ovzduší v Evropě téměř 30 000 
předčasných úmrtí. 

Správné 

dopovědi a 
reflexe 

Odpovědi 1. kolo: 
1. C. Z celkové dodávky primární energie pochází 28 % z uhlí, 22 % z plynu a 32 % z ropy.  

2. Nepravda. Klimatická krize je o to nebezpečnější, že teploty se nezvyšují jednoduše 
lineárně. Pokud dojde k překročení tzv. bodů zvratu, mohou se zhroutit celé subsystémy 
globálního klimatického systému. 

3. Pravda. Mnoho nově se objevujících patogenů je živočišného původu. Ničení biotopů 
přibližuje volně žijící zvířata k lidským sídlům, což může vést k propuknutí nemocí. 
Například ebola (jejíž původcem byl jeden z druhů netopýrů) se častěji vyskytuje po 
rozsáhlém odlesnění a také nemoci přenášené komáry jsou častější v odlesněných 
oblastech.   

4. Pravda. Zejména průmyslové zemědělství přispívá odlesňováním a používáním pesticidů 
a strojů k vymírání druhů v nebývalé míře. 
5. B. V důsledku globálního oteplení o 1,5 stupně od předindustriální doby se předpokládá, 
že 6 % hmyzu ztratí nejméně polovinu svého druhového areálu. V případě globálního 
oteplení o 2 stupně se předpokládá úbytek 18 % hmyzu, což odpovídá trojnásobnému 
úbytku druhů.    
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Odpovědi 2. kola: 
1. Pravda. 

2. Nepravda. Sto společností a organizací odpovědných za nejvyšší emise je zdrojem 71 % 
světových emisí skleníkových plynů vypouštěných od roku 1988.  
3. Pravda.  Pokud navíc nebudou splněny klimatické cíle Pařížské dohody, stanou se velké 
části Země do konce tohoto století pro člověka neobyvatelné. 
4. Pravda.  

5. Nepravdivé. V roce 2016 vedlo znečištění ovzduší v Evropě k téměř 500 000 předčasných 
úmrtí. 
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ř č
Název aktivity Překážky pro udržitelnou činnost 

Cíle ● Zamyslet se nad osobními překážkami udržitelného života. 
● Uvědomit si, kde je udržitelnost systémově narušena a kde jí nelze dosáhnout 

individuálními (spotřebními) rozhodnutími. 

Čas 20 minut 

Instrukce  

 

1. Zamyslete se nad tím, co vám brání v udržitelném jednání, a rozlišujte mezi 
vnitřními nebo interními a vnějšími nebo externími překážkami. 

2. Do níže uvedeného schématu si poznamenejte vnitřní překážky (uvnitř člověka) a 
vnější překážky (v okolí člověka). 

Reflexe a 

vyhodnocení 

Mnohé překážky pramení z faktorů, které nemůžeme ovlivnit. I když chceme jednat 
udržitelně, je to v mnoha oblastech velmi obtížné a v jiných nemožné. Pokud nám 
udržitelnost znemožňují systémové faktory, individuální volba spotřeby nemůže tento 
systém změnit. Pokud například žijete na venkově bez veřejné dopravy, nemůžete si jako 
jednotlivec zvolit udržitelný způsob dopravy. Bylo by zapotřebí udržitelných a 
proveditelných infrastrukturních řešení. Musíme zavést a posílit udržitelné způsoby 
zajišťování lidských potřeb. 
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Co mi brání v udržitelném jednání? 

 

Zapište si vnitřní a vnější překážky, které vám brání v udržitelném jednání. 
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ř
Název aktivity Jak si představujeme dobrý život pro všechny? 

Cíle ● Představit si a napsat, jak by mohl vypadat dobrý život pro všechny, pomocí 
metody volného psaní. 

Čas 15 minut 

Instrukce 1. Volné psaní je praxe, která nám pomáhá osvobodit náš spisovatelský hlas a spojuje nás 

s naší vlastní kreativitou. Pomáhá nám tedy zapisovat myšlenky z našeho podvědomí. 
Volné psaní je jednoduché, flexibilní a shovívavé – nelze ho dělat špatně. Při volném psaní 
se snažíme co nejvíce pozastavit posuzování toho, co píšeme. Je to cvičení, při kterém se 
"vymaníme ze své vlastní cesty". Některé zásady, jak toho dosáhnout, jsou následující: 
● Použijte podnět. Pokud vám během psaní dojdou nápady, vraťte se k podnětu. 
● Nastavte si časovač. Pište, dokud časovač nezazvoní. Pokud chcete, dokončete své 
myšlenky až poté. 
● Udržujte pero v pohybu. Nepřestávejte psát, dokud nevyprší čas. 
● Pište rychle, o něco rychleji než normálně. Jako byste toho měli hodně k zaznamenání, 
ale jen málo času. 
● Pište koncept, nikoliv text. Použijte první slovo, které vás napadne. Nedělejte si starosti 
s tím, jak co zní, ani s pravopisem či gramatikou.  
● Nezávisle na tom, jak směšná myšlenka to je, jděte do toho! Uvidíte, kam to povede. 
Žádnou myšlenku není třeba filtrovat. 
 

2. Představme si, že místo současné situace plné sociálních a ekologických problémů by 
mohl existovat dobrý život pro všechny lidi. Jak vypadá vaše představa dobrého života pro 
všechny? 

3. Věnujte 10 minut volnému psaní všeho, co vás v reakci na tuto výzvu napadne: "Tady to 
je! Vidím dobrý život pro všechny. Vypadá to jako...  
4. Pokud chcete, můžete se o své představy o dobrém životě pro všechny podělit ve fóru. 
 

Alternativní řešení: V rámci projektu "Dobrý život pro všechny" se můžete zúčastnit i 
dalších akcí, např: Volné psaní na otázky místo podnětů. 
Místo volného psaní na výzvu můžete odpovědět na následující tři otázky, které následují 
po sobě, a na každou otázku si vyhradit 3-5 minut času pro volné psaní:  
Jak chci pracovat?  

Jak by měly vypadat mé vztahy?  
Jakou roli by v mém životě měly hrát peníze? 

Reflexe a 

vyhodnocení 

Aby se všem žilo dobře, musíme do středu našeho hospodářství postavit podstatné věci. 
Pokud chcete, podívejte se na video "Change the Goal: Doughnut Economics": 

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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ř
Všechny země velmi pečlivě sledují své ekonomiky. V systému tržní ekonomiky se očekává, že 
ekonomika bude neustále růst. Navzdory očekáváním začalo podle Světové banky zpomalování 
hospodářského růstu v 60. letech 20. století.1 Na základě těchto informací začali členové Římského 
klubu pochybovat, zda je nekonečný hospodářský růst vůbec možný. Na počátku 70. let 20. století 
vypracovali vědci z Massachusettského technologického institutu na zakázku Římského klubu model 
hospodářského růstu, který se zabýval změnami pěti faktorů určujících hospodářský růst (populace, 
zemědělská produkce, přírodní zdroje, průmyslová produkce a znečištění), analyzoval minulý globální 
vývoj a předpovídal změny až do roku 2100. Analýza dospěla k závěru, že využívání výše uvedených 
zdrojů se v průběhu lidské historie exponenciálně zvyšovalo. Počet lidí, rozloha orné půdy, množství 
vytěžených nerostných surovin a také ekonomika jako celek nemohou na omezené planetě Zemi růst 
donekonečna.2    Zpráva zveřejněná v roce 2012 u příležitosti 40. výročí této studie potvrdila, že 
světová ekonomika zatím ve všech ohledech sleduje předpokládaný trend růstu. 3 Tyto studie jasně 
ukázaly, že po staletí používaný lineární ekonomický model je neudržitelný a hospodářský růst se musí 
oddělit od využívání přírodních zdrojů. Jak by však mohl nový ekonomický model vypadat? 

Od druhé poloviny 80. let 20. století začala Organizace spojených národů (OSN) prezentovat myšlenku 
harmonického hospodářského, environmentálního a sociálního rozvoje neboli udržitelného rozvoje. 
Udržitelný rozvoj je definován jako vyvážený rozvoj, který uspokojuje potřeby a aspirace současné 
generace, aniž by byly ohroženy analogické zájmy generací budoucích. Tento koncept, představený na 
konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992, vzbudil celosvětovou pozornost 

a schválilo jej 193 zemí.4 Udržitelný rozvoj byl chápán jako proces, který odděluje hospodářský růst od 
využívání přírodních zdrojů a jehož cílem je ekonomický blahobyt a kvalita života národa, regionu, 
místní komunity nebo jednotlivce. Tento proces také poskytuje odpověď na otázku: Jak by mohl 
vypadat nový ekonomický model?  

V roce 2015 přijalo 193 zemí Valného shromáždění OSN Agendu 2030, která se skládá ze 17 cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs). Agenda 2030 je ucelený plán opatření na všech frontách – sociální, 

ekonomické i environmentální. Univerzální povaha cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vyžaduje zásadní 
změnu v pohledu na rozvoj – a práci na něm: od zaměření především na potřeby chudých zemí k 
zaměření, které klade důraz na blahobyt a udržitelnost ve všech zemích. Uvedení světa na cestu 
udržitelného a odolného rozvoje vyžaduje odvážné a transformační kroky podpořené novými nástroji, 
novými daty a novými způsoby práce a novými zdroji." 5   

Cílem tohoto vzdělávacího materiálu je upozornit studenty na skutečnost, že klasická tržní ekonomika 
založená na myšlence neustálého hospodářského růstu nás pravděpodobně nepřiblíží k cíli zvyšování 
blahobytu společnosti. Tento materiál seznamuje s myšlenkou hospodářského růstu a vysvětluje 
faktory, které hospodářský růst podporují; podává přehled zprávy, v níž vědci dospěli k závěru, že na 

 
1 Oja, K. (2017) 
2 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
3 Randers, J. (2012) 
4 The World Commission on Environment and Development (1987) 
5 Ibid 
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omezené planetě Zemi není neomezený hospodářský růst možný; podává přehled konceptu 
hospodářského rozvoje a udržitelného rozvoje; podává také přehled Agendy 2030 a cílů udržitelného 
rozvoje. Členské státy OSN schválily cíle udržitelného rozvoje v roce 2015, což znamená, že opatření k 
dosažení těchto cílů probíhají již 7 let. Během tohoto školení hledáme důkazy o tom, že naše země 
pracuje na dosažení cílů udržitelného rozvoje.  
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Ředitel výzkumné publikace "Náš svět v datech" Max Roser (2021) ve svém článku vysvětlil, že s 
postupujícím hospodářským růstem se začala psát historie snižování globální chudoby. Podle jeho 

názoru byla poslední dvě století prvními v dějinách lidstva, kdy společnosti dosáhly udržitelného 
hospodářského růstu a snížení globální chudoby bylo jedním z nejvýznamnějších úspěchů v historii. 
Přesto 62 % světové populace žije za méně než 10 dolarů na den a 86 % za méně než 30 dolarů na den. 
Z výše uvedených skutečností lze vyvodit závěr, že pokračující hospodářský růst je cestou ke snížení 
chudoby.6 Odbor OSN pro ekonomiku a sociální záležitosti vysvětluje, že celosvětová spotřeba a 
výroba (hnací síla světové ekonomiky) spočívá ve využívání přírodního prostředí a zdrojů způsobem, 
který má na planetu stále destruktivní dopady. Hospodářský a sociální pokrok v posledním století byl 
doprovázen zhoršováním životního prostředí, které ohrožuje systémy, na nichž závisí naše přežití. 7    

Je možné se těšit jak z hospodářského růstu, tak z udržitelnosti životního prostředí? Jedním z hlavních 
cílů Environmentální strategie OECD pro první desetiletí 21. století, kterou přijali ministři životního 
prostředí OECD v roce 2001, je oddělit tlaky na životní prostředí od hospodářského růstu. Oddělování 
lze definovat jako snižování množství zdrojů využívaných k vytváření hospodářského růstu při 
současném snižování zhoršování stavu životního prostředí a ekologického nedostatku. V roce 2014 
provedl Program OSN pro životní prostředí (UNEP) studii o technologických možnostech a 
příležitostech k urychlení decouplingu a využití environmentálních a ekonomických přínosů zvýšené 
produktivity zdrojů. Studie dospěla k závěru, že není možné, aby globální ekonomika založená na 
současných neudržitelných vzorcích využívání zdrojů pokračovala i v budoucnosti. Výsledky jsou již 
patrné ve třech oblastech: zvýšení cen zdrojů, zvýšená volatilita cen a narušení environmentálních 

systémů. Dopady využívání zdrojů na životní prostředí vedou k potenciálně nevratným změnám 
světových ekosystémů, které mají přímý dopad na lidi a ekonomiku (například zdravotní škody, 
nedostatek vody, úbytek rybích populací, zvýšené škody způsobené bouřkami). K těmto děsivým 
vzorcům však existují alternativy. Mnoho technologií a technik oddělování, které přinášejí zvýšení 
produktivity zdrojů, je již k dispozici. 8   

Tato zpráva také ukázala, že velká část "know-how" v oblasti tvorby politik potřebného k dosažení 
decouplingu je k dispozici v podobě právních předpisů, systémů pobídek a institucionální reformy. 
Mnoho zemí je vyzkoušelo s hmatatelnými výsledky, což povzbuzuje ostatní, aby tyto postupy a 
úspěchy studovali a případně je replikovali a rozšiřovali. 9  

Pod záštitou Organizace spojených národů (OSN) vznikl plán udržitelného rozvoje Agenda 2030. 
Agenda 2030 zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) včetně 169 úkolů pro rozvoj globální 
ekonomiky a společnosti v rovnováze s životním prostředím. Konečným cílem tohoto rozvojového 
plánu je ukončit chudobu, chránit planetu a zajistit blahobyt pro všechny. Dosažení těchto cílů 

 
6 United Nation (2021) 
7 United Nation (2021) 
8 UNEP (2014) 
9 Ibid 
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zahrnuje mimo jiné oddělování, přechod od lineární ekonomiky k oběhovému hospodářství a mnoho 
dalšího, co není citlivě měřitelné ukazateli hospodářského růstu. 

Cílem tohoto výukového materiálu je upozornit studenty na skutečnost, že klasická tržní ekonomika 
založená na myšlence neustálého hospodářského růstu nás pravděpodobně nepřiblíží k cíli zvyšování 
blahobytu společnosti. Tento materiál seznamuje s myšlenkou hospodářského růstu a vysvětluje 
faktory, které jsou hnací silou hospodářského růstu; podává přehled studijní zprávy, v níž vědci dospěli 
k závěru, že na omezené planetě Zemi není neomezený hospodářský růst možný; skládá se z přehledu 
pojmů hospodářský rozvoj a udržitelný rozvoj; podává také přehled Agendy 2030 a cílů udržitelného 
rozvoje. V roce 2015 členské státy OSN schválily cíle udržitelného rozvoje, což znamená, že již 7 let 
probíhají opatření k dosažení těchto cílů. Během tohoto školení hledáme důkazy o tom, že naše země 
pracuje na dosažení cílů udržitelného rozvoje. 

ř ů ř
Hospodářský růst je jedním z nejdůležitějších témat pro podnikatele, domácnosti i politiky. 
Hospodářský růst je definován jako zvýšení nebo zlepšení tržní hodnoty zboží a služeb 
vyprodukovaných v ekonomice v průběhu času, očištěné o inflaci. Tento růst vytváří větší zisky pro 
podniky a poskytuje jim kapitál na investice a najímání dalších zaměstnanců. Více pracovních míst 
vytváří příjmy. Pokud mají spotřebitelé více peněz, kupují další výrobky a služby a tyto nákupy jsou 
motorem vyššího růstu. Lepší přístup k ekonomickým statkům a službám znamená zlepšení materiální 
životní úrovně. Politici sledují hospodářský růst, aby zjistili, v jaké fázi hospodářského cyklu se 
ekonomika nachází. Nejlepší fází je, když ekonomika stabilně roste. Pokud je růst příliš daleko za úrovní 
stabilního růstu, situace se nazývá přehřátí ekonomiky. To se stalo například v sektoru bydlení v letech 

2005-2006. Pokud je na trhu příliš mnoho peněz a příliš málo zboží a služeb, nazývá se tato situace 
inflace. V určitém okamžiku se důvěra v hospodářský růst rozplyne, lidé raději prodávají, než aby 
nakupovali, a ekonomika "vychladne". Pokud tato fáze trvá dostatečně dlouho, stává se recesí. Jedna 
z nejdelších hospodářských recesí nastala v roce 1929 a nazývá se Velká hospodářská krize.10  

Nejpoužívanějším ukazatelem pro měření hospodářského růstu je hrubý domácí produkt (HDP). Hrubý 
domácí produkt je celková hodnota finálních statků vyrobených na daném území během roku. 
Zahrnuje veškeré zboží a služby, které podniky v zemi vyrobí na prodej. Nezáleží na tom, zda se 
prodávají na domácím trhu nebo v zahraničí. Většina zemí měří hospodářský růst jako procentní míru 
růstu reálného HDP. Vzhledem k tomu, že ekonomika skutečně roste pouze tehdy, pokud je tempo 
jejího růstu vyšší než tempo růstu počtu obyvatel, bere se při hodnocení hospodářského růstu v úvahu 
také počet obyvatel země. HDP na obyvatele umožňuje porovnávat hospodářský růst nejen v čase, ale 
i mezi jednotlivými zeměmi.11 

 

 
10 The balance (2021) 
11 The balance (2021) 
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Obrázek 1. Hrubý domácí produkt členských států Evropské unie na obyvatele v roce 2021.12  

 

HDP je vhodným ukazatelem pro měření hospodářského růstu, neboť zohledňuje celou hospodářskou 
produkci země. Obrázek 1 ukazuje HDP na obyvatele členských států EU na jaře 2021. Ukazatel na 
obrázku se počítá jako poměr reálného HDP k průměrnému počtu obyvatel v daném roce a zahrnuje 
ekonomické statky a služby i produkty vyrobené ve vládním sektoru a neziskových institucích. 13   

Výrobními faktory, na nichž závisí hospodářský růst země, jsou půda, práce, kapitál a podnikání.  

K "půdě" patří také ostatní přírodní zdroje. Přírodní zdroje jsou části přírodního prostředí, které lidská 
společnost potřebuje ke své existenci a využívá je ve výrobě. Příkladem přírodních zdrojů jsou horniny, 
nerosty, kapaliny, plyny a organické látky, které stojí za to těžit. Přírodními zdroji jsou také voda 
(zejména podzemní), dále přírodní lesy, mořské ryby, zvěř, jinými slovy vše, co nevytvořil nebo 
nevyrobil člověk, ale co se využívá v hospodářské činnosti. Obhospodařované lesy, domácí zvířata, 
obdělávaná půda a další věci, které rostou a vyvíjejí se v lidské péči, nejsou přírodními zdroji. Jsou 
výsledkem lidské činnosti. Přírodní zdroje mohou být obnovitelné a neobnovitelné.  

"Pracovní síla", tj. ekonomicky aktivní obyvatelstvo, jsou lidé, kteří jsou ochotni a schopni pracovat, 
bez ohledu na to, zda našli práci, či nikoli.  

Pojem "kapitál" označuje věci, které lidé používají k vytváření užitku poptávaného na trhu. Hmotný 

kapitál zahrnuje půdu, přírodní zdroje, budovy, zvířata a stroje. Příkladem nehmotného kapitálu jsou 

 
12 Ibid 
13 EuroStat. (2021)  
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patenty, autorská práva a ochranné známky. Hotovost a peněžní ekvivalenty jsou bankovky a likvidní 
dluhopisy v oběhu v různých zemích. Kapitál je produktivní, pokud je používán v podnikání k vytváření 
příjmů a zisků, a neproduktivní, pokud je používán ve veřejném zájmu. Klasická ekonomická teorie se 
zabývá kapitálem pouze v podobě fyzických předmětů, jako jsou zařízení, budovy a dopravní 
prostředky používané ve výrobě. Někteří další ekonomové pojem kapitálu rozšířili a investice do 
dovedností a vzdělání zaměstnanců pozorují jako budování lidského kapitálu. 14   

Podnikání je čtvrtým faktorem, který zahrnuje vizionáře a inovátory stojící za celým výrobním 

procesem. Podnikatelé kombinují všechny výše popsané výrobní faktory, aby navrhli, vyvinuli a vyrobili 
koncepci svého výrobku nebo služby. 

Výše uvedené výrobní vstupy jsou omezené. Kombinací těchto omezených zdrojů se lidé musí 
rozhodnout, co budou vyrábět, jaké výrobní faktory použijí a jak budou vyrobené zboží distribuovat. 
Zároveň by měla být výroba organizována tak, aby HDP neustále rostl. 15    

HDP a HDP na obyvatele jsou velmi dobrými ukazateli pro měření materiálního bohatství země, ale 

neříkají nic o rozdělení tohoto bohatství v zemi. Rychlý hospodářský růst neznamená, že zvýšení 
bohatství zlepší celkovou životní úroveň obyvatelstva. HDP nezahrnuje neplacené služby, jako je péče 
o děti nebo jiná práce v domácnosti, dobrovolnická práce, nelegální aktivity na černém trhu a také 
některé náklady na životní prostředí. Neposkytuje informace o tom, zda jsou uspokojovány 
každodenní potřeby obyvatelstva, neukazuje nic o podpoře zdraví, vzdělání, životních podmínkách, 
přírodním prostředí atd. HDP neměří uspokojování potřeb ani blahobyt obyvatelstva. 16   

Proces zaměřený na ekonomický blahobyt a kvalitu života národa, regionu, místní komunity nebo 
jednotlivce, který je řízen veřejným sektorem, se nazývá ekonomický rozvoj. Zatímco hospodářský 
rozvoj je politický zásah zaměřený na zlepšení blahobytu lidí, hospodářský růst je fenomén tržní 
produktivity a zvyšování HDP je popisováno jako "jeden z aspektů procesu hospodářského rozvoje". 
Zatímco ekonomové se zaměřují především na aspekt růstu a ekonomiky jako celku, vedoucí 

představitelé komunitního ekonomického rozvoje se zabývají také socioekonomickým rozvojem. V 
obecném diskurzu o ekonomickém rozvoji se obecně soudí, že to znamená vytváření pracovních míst, 
zvyšování bohatství jednotlivce i společnosti, zlepšování kvality lidského života, ale kromě výše 
uvedených aspektů vede ekonomický rozvoj k ekonomické restrukturalizaci a také k sociálním a 
kulturním změnám, které mohou být pro společnost bez státem podporovaného socioekonomického 
prostředí obtížné. 17   

V roce 1934 J. Schumpeter zdůraznil význam mimoekonomických, kulturních a sociálních faktorů jako 
faktorů ovlivňujících podnikání. V případě ekonomického rozvoje je hospodářského růstu dosahováno 
především prostřednictvím nepřímých faktorů (např. ekonomické svobody, zvyšování hodnoty 
lidského kapitálu, tj. rozvoje znalostí, sociálního kapitálu a jeho rozvoje atd.) Schumpeter poukazuje 

na to, že ačkoli hnací silou hospodářského rozvoje je inovační aktivita podniku, která vychází z jeho 

 
14 Ibid 
15 Kerem, 2004 
16 Dang (2015) 
17Economic Development ... (2014) 
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soukromého zájmu a vede k hospodářskému rozvoji, nelze podceňovat význam veřejného sektoru jako 
tvůrce příznivého podnikatelského prostředí. 18    

V roce 1956 R. Solow vysvětlil, že hospodářský růst by neměl být založen na intenzivním využívání 
přírodních zdrojů, ale na zvyšování kapitálu, práce a technologického rozvoje. Změna kapitálu a/nebo 
práce vede ke změně technologie nebo produktivity a v konečném důsledku ke změně objemu nebo 
kvality výroby. Tento model se nazývá neoklasický model růstu. Tento model je dalším vývojem 

klasického modelu s důrazem na nabídkovou stranu ekonomické aktivity a ignoruje téměř všechny 
keynesiánské detaily agregátní poptávky. 19   

P. M. Romer (1986) studoval znalosti jako formu kapitálu a dospěl k závěru, že dlouhodobý rozvoj 
technologií je výsledkem akumulace znalostí ziskově maximalizujícími a obezřetnými ekonomickými 
subjekty. 20 Jak tvrdí nová teorie růstu, ekonomika roste spíše v důsledku rozvoje znalostí než v 
důsledku zvyšování práce a kapitálu. Pokud zvýšíte klasické výrobní vstupy, ale snížíte investice do 
lidského kapitálu, infrastruktury a výzkumu a vývoje, produkce nemůže růst. 21   

Znalosti byly také považovány za pozitivní externalitu. Všichni jednotlivci jsou ochotni investovat do 
znalostí jen tolik, kolik je potřeba pro osobní zisk. Aby stát dosáhl optimálního společenského 
blahobytu, musí do získávání znalostí investovat další prostředky a rozvíjet politiku, která by státu 
přinesla podnikání založené na znalostech. 22  

R. A. Solo (1968) považoval ekonomický rozvoj za zlepšení ekonomického blahobytu společnosti při 
výrobě statků s vyšší hodnotou za použití stejných zdrojů jako dříve. Znamená to zvýšenou schopnost 
společnosti poskytovat svým členům vyšší reálné příjmy v důsledku zvýšené produktivity zdrojů a míry 
zaměstnanosti nebo jinými slovy zvýšení materiálního blahobytu lidí prostřednictvím zlepšení jejich 
kulturní a sociální kvality. Blahobyt a kulturní kvalita jednotlivců jsou výsledkem průměrného příjmu, 
rozdělení příjmů, vzorců spotřeby a vztahů mezi jednotlivci.23 

Všichni výše uvedení autoři konstatovali, že veřejný sektor hraje v ekonomickém rozvoji důležitou roli 
– je tvůrcem příznivého ekonomického a sociálního prostředí pro rozvoj. Hospodářský rozvoj je spojen 
s následujícími vládními politikami24: 

1. Politiky, které dosahují určitých ekonomických cílů (např. udržitelný růst, nízká 
nezaměstnanost a inflace atd.); 

2. Politiky, jejichž cílem je poskytovat veřejné služby (např. přístup ke vzdělání, výstavba silniční 
sítě, přístup k lékařské péči atd;) 

3. Politiky zaměřené na zlepšení podnikatelského prostředí (včetně daňové politiky, přístupu ke 
vzdělání a jeho obsahu, rodinné politiky atd.) 

 
18Schumpeter, J. (1934) 
19 Solow, R. M. (1956)  
20 Romer, P.M. (1986) 
21 Cornwall, Cornwall 1994, cited in Dang, Pheng (2015) 
22 Dang, Pheng (2015) 
23Solo, R. A. (1968)  
24Solo, R. A. (1968)  
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ů ě
Na počátku 70. let 20. století použili vědci z Massachusettského technologického institutu model 
globálního rozvoje, aby zjistili, jak pět klíčových faktorů – populace, zemědělská produkce, přírodní 
zdroje, průmyslová výroba a znečištění – formuje a omezuje lidskou existenci. Analyzovali minulý 

globální vývoj a předpovídali změny do roku 2100. 

V průběhu modelování bylo vyvozeno, že v průběhu historie lidstva exponenciálně rostlo využívání 
výše uvedených zdrojů. Na planetě Zemi s omezenou velikostí nemůže počet lidí, plocha obdělávané 
půdy a množství nerostných surovin, které je třeba vytěžit, růst donekonečna. Známé zásoby mnoha 
hlavních nerostných zdrojů budou při současném tempu růstu spotřeby pokračovat několik desetiletí 
až sto let. Znečištění se stupňuje stejným tempem jako produkce a spotřeba, což ovlivňuje možnost 
životaschopného životního prostředí. 25   

Za předpokladu, že lidská společnost bude v 21. století nadále exponenciálně růst, byla vypočtena 
změna osmi parametrů do roku 2100. Těchto osm parametrů zahrnuje počet obyvatel, průmyslovou 
výrobu na obyvatele, produkci potravin na obyvatele, úroveň znečištění ve srovnání s rokem 1970, 
počet narozených na 1000 obyvatel, počet zemřelých na 1000 obyvatel, počet služeb na obyvatele za 
rok. Tato analýza prokázala, že vyčerpání zdrojů a nárůst znečištění nahradí současný vývoj regresí. 
Všech osm zkoumaných parametrů dosáhne své maximální hodnoty, některé dříve, některé později v 
první polovině 21. století, a poté začnou klesat. Tento scénář autoři nazvali standardním modelem 
rozvoje. 26    

Při prognózování vývoje technologií a analýze vývojových scénářů založených na budoucích 
technologiích se ukázalo, že technologický vývoj může kritické momenty vývoje oddálit, ale nikoliv jim 
zabránit. Studie ilustruje, že stabilní pokračování lidstva je realizovatelné, avšak lidstvo musí drasticky 
změnit svůj současný způsob života. 27  

V roce 2004 vydali stejní autoři knihu "Meze růstu - 30 let poté", z níž vyvozují, že po třicet let se vývoj 
lidstva do značné míry řídil standardním scénářem. 28 Před čtyřicátým výročím vydání této zprávy o 
studii vydal jeden z jejích autorů zprávu "2052. Prognóza globálního rozvoje na příštích čtyřicet let". 
Zpráva představuje důležité ukazatele fungování společnosti během čtyřiceti let od zveřejnění "Mezí 
růstu" a předpovídá chování lidstva v příštích čtyřiceti letech. Kniha se mimo jiné zabývá antropogenní 

změnou klimatu a odpovídajícími výzvami. Poukazuje se na to, že ve druhé polovině minulého století 
lidstvo překročilo meze udržitelného využívání životního prostředí a dnes ekologická stopa dosahuje 
přibližně 1,4-1,5. To znamená, že se lidstvo dostalo na hranici udržitelnosti. To znamená, že lidstvo 
překračuje využívání obnovitelných zdrojů Země až 1,5krát. 29   

 
25 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. (2004) 
29 Randers J. (2012)  
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V průběhu let byla kromě těchto tří zpráv publikována řada studií a analýz, které ukazují, že 
ekonomický růst, jak byl po staletí traktován, je neudržitelný. Krizi ekologické udržitelnosti a její 
důsledky – klimatickou krizi, ztrátu biologické rozmanitosti a ubývání přírodních zdrojů – nelze vyřešit 
bez řešení lineárního ekonomického modelu a nadměrné spotřeby. Lineární ekonomický model (viz 
obrázek 2) znamená, že do ekonomiky je neustále zapojováno více a více přírodních zdrojů. Když jsou 
přírodní zdroje po určitou dobu využívány, jsou z ekonomiky odstraněny jako odpad a znečištění.  

  

Obrázek 2. Lineární ekonomický model. 

Lineární ekonomický model nemůže zaručit blahobyt lidstva a životního prostředí a neodpovídá 
dlouhodobým potřebám moderní společnosti. Přírodní zdroje Země jsou omezené, a proto je pro 
životní prostředí a hospodářský rozvoj důležité najít udržitelný způsob jejich využívání. 30  

V celosvětovém měřítku se využívání přírodních zdrojů za 50 let více než ztrojnásobilo a OECD 
odhaduje, že pokud nezměníme své výrobní a spotřební návyky, do roku 2060 se oproti současnému 
stavu téměř zdvojnásobí. 31     

V souvislosti s transformací lineární ekonomiky se nejčastěji hovoří o oddělení hospodářského růstu 
od přírodních zdrojů a o oběhovém hospodářství. Termín "decoupling" odkazuje na přerušení vazby 
mezi "využíváním přírodních zdrojů" a "hospodářským růstem". K oddělení dochází tehdy, když je 
tempo růstu tlaku na životní prostředí nižší než tempo růstu jeho ekonomické hnací síly (např. HDP) v 
daném období. Oddělování může být absolutní nebo relativní. O absolutním oddělení se hovoří, když 
je environmentálně relevantní proměnná stabilní nebo klesá, zatímco ekonomická hnací síla roste, a 

o relativním, když je tempo růstu environmentálně relevantní proměnné kladné, ale nižší než tempo 
růstu ekonomické proměnné.32    

Přímým praktickým opatřením pro oddělení je zavedení oběhu materiálů (viz obrázek 3). Přechod na 
oběhové hospodářství účinněji využívající zdroje nabízí vhodné řešení, které však vyžaduje systémové 
změny v politických rozhodnutích i v postojích a chování podniků, spotřebitelů a společnosti. Cílem 
oběhového hospodářství je oddělit hospodářský růst od využívání primárních surovin vytvořením 
oběhového systému výroby a spotřeby s co nejmenšími ztrátami. Se zdroji je třeba nakládat efektivně 
v celém jejich životním cyklu, od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a jejich využití, a vytvářet 
tak větší hodnotu ze stávajících zdrojů a zároveň produkovat méně odpadu. Kromě snížení dopadu na 

 
30 European Parliament (2021) 
31 Pajunen (2021) 
32 Ruffing (2022) 
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Zpracování a 

výroba 
 Užití  Likvidace 



 
 

 

11 
 

životní prostředí mohou společnosti účinným uplatňováním principu oběhového hospodářství snížit 
náklady, zvýšit svůj růstový potenciál a podpořit svou pověst. Proto je pro konkurenceschopnost a 

udržitelný růst důležité vysoce efektivní využívání zdrojů v rámci oběhového hospodářství se 
zaměřením na stávající materiály a výrobky: opětovné použití, zlepšení a recyklace.33 

 

Obrázek 3. Oběhové hospodářství 34 

Přechod na oběhové hospodářství vyžaduje změny v celém hodnotovém řetězci výrobků, od jejich 
designu až po nové obchodní modely a vzorce spotřeby. U nových a stávajících výrobků se hlavní 
pozornost soustředí na návrh životního cyklu se zaměřením na udržitelný výběr materiálů, kvalitu 

(dlouhá životnost výrobku, prostor pro zlepšení), optimalizaci dodavatelského řetězce a opětovné 
použití a znovupoužití (univerzálnost, oddělení součástí). Kromě inteligentních návrhů hrají důležitou 
roli při podpoře přeorientování hospodářského rozvoje ekologické inovace a technologický rozvoj. Aby 

oběhové hospodářství dosáhlo svého plného potenciálu, je zapotřebí systémového myšlení a změn v 
celém socioekonomickém systému, které přinesou skutečnou změnu spotřeby, výroby, plánování, 
politiky, životního stylu, kultury a hodnot. 35   

Oběhové hospodářství je meziodvětvový princip, a proto je důležitá spolupráce mezi podniky a 
mezinárodní dohody, které vytvářejí významné příležitosti pro vytváření nových trhů a partnerství. 
Úspěšnou spolupráci mezi podniky dobře charakterizuje průmyslová symbióza, jejímž cílem je 
dosáhnout uzavřeného výrobního cyklu, kdy odpad, zbytkové teplo nebo jiné vedlejší produkty 
jednoho podniku využívá jiný podnik. 36   

 
33 European Parliament (2021) 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Ibid 
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Zásadní změny jsou nutné také ve způsobu spotřeby výrobků a služeb. Každodenní volba milionů 
spotřebitelů má významný dopad na životní prostředí. Zvyšování povědomí a vytváření poptávky po 
udržitelných výrobcích přispěje k rozvoji ekologické ekonomiky. 

Úlohou státu při přechodu na oběhové hospodářství je prosazovat cíle rozvoje na všech úrovních a 
vytvářet příznivé podmínky pro uplatňování zásad oběhového hospodářství a odstraňovat překážky. 

V roce 1987 vydal Výbor OSN pro životní prostředí a rozvoj zprávu o budoucnosti lidstva. V této zprávě 
byl poprvé popsán koncept udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj je definován jako vyvážený rozvoj, 
který uspokojuje potřeby a aspirace současné generace, aniž by byly ohroženy analogické zájmy 
generací budoucích. Koncept, který vzbudil celosvětovou pozornost, byl představen na konferenci o 
životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 a 193 zemí tuto myšlenku hospodářského 
rozvoje schválilo.37    

Udržitelný rozvoj společnosti je rozvoj zaměřený na člověka, resp. cíleně zaměřený rozvoj, který 
zajišťuje sociální spravedlnost a zlepšování kvality života lidí v souladu s charakterem přírodních zdrojů 
a únosností ekosystémů. Na tomto základě byl navržen koncept silné a slabé udržitelnosti (viz obrázek 
4).  

Pokud jsou problémy řešeny na základě technologické náhrady zdrojů a služeb, které poskytuje 
příroda, pak je to považováno za slabou udržitelnost. Slabá udržitelnost je založena na myšlence, že 
vyrobený kapitál může nahradit kapitál přírodní. Slabá udržitelnost je podpořena myšlenkou, že dokud 
je přírodní kapitál vyráběn do podoby něčeho, co má ekvivalentní kapitálovou hodnotu, může být 
využíván bez omezení. Tento pohled na udržitelnost nebere v úvahu, že některé služby nelze nahradit, 
např. co budeme dělat, až přestane existovat ozonová vrstva? 38 

 
37 The World Commission on Environment and Development (1987) 
38 Ecosystems United (2022) 
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Obrázek 4. Slabá a silná udržitelnost 39 

 

Silná udržitelnost je přístup k udržitelnosti, který tvrdí, že stávající přírodní kapitál nelze duplikovat ani 

nahradit. Proto by měl být chráněn, udržován a posilován, aby bylo možné i nadále využívat přínosy 
přírodního kapitálu. Kromě toho je při usilování o udržitelný rozvoj třeba zohlednit sociální prvky. 

Silná udržitelnost je zakotvena v následujících principech40: 

• Rozsah lidských činností by měl být omezen skutečnou únosností planety.  
• Technologický rozvoj by se měl zaměřit na zlepšení účinnosti využívání zdrojů.  
• Obnovitelný přírodní kapitál by měl být udržitelně spravován tak, že těžba nebude vyšší než 

míra regenerace a produkce odpadu bude udržována na úrovni, která nepřekračuje 
obnovitelnou asimilační kapacitu prostředí. 

• Neobnovitelné přírodní zdroje by neměly být využívány rychleji, než je rychlost vytváření 
obnovitelných náhrad. 

 

Životní úroveň západní civilizace v posledních desetiletích exponenciálně vzrostla, ale model konzumní 
společnosti, který ji podpořil, prohloubil nerovnosti v jiných zemích a společenstvích a způsobil škody 
na přírodě po celém světě. S cílem změnit tuto situaci přijalo 25. září 2015 Valné shromáždění OSN ve 
193 zemích Agendu 2030, která se skládá ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Pro každý cíl je 
navrženo 8 až 12 konkrétních cílů spolu s ukazateli, které slouží k měření pokroku při dosahování cílů. 
Rok, do kterého mají být cíle splněny, se pohybuje mezi lety 2020 a 2030, ale u některých cílů není 
uvedeno žádné konečné datum.41 

Tento komplexní soubor cílů se zaměřuje na ukončení chudoby, ochranu planety a zajištění prosperity 
pro všechny. Cíle udržitelného rozvoje staví do ostrého světla některé zdánlivě neřešitelné výzvy, 

 
39 Ahuerma, I. M (2021) 
40 Ibid 
41 Seventeen Goals Magazin (2021) 
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kterým svět čelí, včetně vzdělávání, zdravotnictví, chudoby, změny klimatu a genderových rozdílů. 
Piktogramy na obrázku 5 znázorňují oblasti udržitelného rozvoje a cíle, kterých je třeba dosáhnout. 

 
Obrázek 5. Oblasti a cíle udržitelného rozvoje do roku 2030.42  

Cíle udržitelného rozvoje OSN pro rok 2030 jsou následující43: 

1. Odstranit chudobu všude a v jakékoli podobě. 
2. Odstranit hlad, dosáhnout potravinové přiměřenosti a lepší výživy a podpořit udržitelné 

zemědělství. 
3. Zajistit dobré zdraví a blahobyt pro všechny věkové skupiny. 
4. Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a možnosti celoživotního učení pro všechny. 
5. Dosáhnout rovnosti žen a mužů a zvýšit postavení žen a dívek. 
6. Zajistit pitnou vodu, hygienu a udržitelné hospodaření s vodními zdroji pro všechny. 
7. Zajistit cenově dostupnou, spolehlivou, udržitelnou a nejmodernější energii pro všechny. 
8. Podporovat udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský rozvoj a zajistit důstojnou práci pro 

všechny. 
9. Budovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace. 
10. Snižovat nerovnosti v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi. 
11. Zajistit, aby města a sídla byla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná. 
12. Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu. 
13. Naléhavě realizovat opatření pro boj proti změně klimatu a jejím dopadům. 
14. Chránit a zajistit udržitelné využívání oceánů, moří a živých mořských zdrojů v zájmu dosažení 

udržitelného rozvoje.  
15. Chránit a obnovovat suchozemské ekosystémy a podporovat jejich udržitelné využívání; 

udržitelně hospodařit v lesích, bojovat proti rozšiřování pouští, zastavit a zvrátit degradaci 
půdy a ztrátu biologické rozmanitosti. 

 
42 Introduction to…. 2021 
43 Seventeen Goals Magazin (2021) 
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16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje; zajistit 
spravedlnost pro všechny a vytvořit účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech 
úrovních. 

17. Posílit metody provádění akčního plánu a oživit Globální partnerství pro udržitelný rozvoj. 

 

Zastřešujícím cílem Globálního programu pro udržitelný rozvoj je vymýtit chudobu na celém světě a 
zajistit důstojný a kvalitní život pro všechny při respektování možností přírodního prostředí. Cíle 
akčního plánu se zaměřují na zlepšení hospodářské, sociální a environmentální situace. Cíle se vztahují 

na všechny země a vyžadují přispění vlád, nevládního sektoru a hospodářského sektoru. 

Žádný rozumný člověk neshledá žádný z cílů udržitelného rozvoje ve své podstatě sporným. V naší 
moderní, propojené a globální společnosti by nám mělo záležet na nápravě nejrůznějších problémů, 
které sužují hospodářský růst, a ne na ohrožení neustálého lidského pokroku. 44 

ů

Kritici Agendy 2030 ji označují za "bublinu" s krásnou vizí, k níž žádná země nepodnikne reálné kroky, 
ale její zastánci uznávají, že se jedná o náčrty ukazující potřebný směr, nikoli o přímou cestu k řešení 
globálních problémů par excellence. Stanovené cíle poskytují strukturální zázemí pro širokou škálu 
sociálních iniciativ a podniků se sociálními nervy. Kromě toho nabízejí motivační slogan, který nutí 
země převzít odpovědnost za udržitelný rozvoj a ukázat výsledky. Je to zapamatovatelný rámec, který 
pomáhá upoutat pozornost občanů. 45 

Lerch (2010) 46 a Hopkins47 dospěli k závěru, že v podmínkách neustálého hospodářského růstu není 
možné udržet stav životního prostředí. Podle Lercha bychom se měli připravovat na změnu - 

společnost by měla být reorganizována tak, abychom byli připraveni přežít šoky spojené se změnou 
klimatu a vyčerpáním zdrojů. Hopkins vidí řešení v komunitních přístupech: místní potravinářství (i ve 
městech); komunitní energetická síť a alternativní místní peníze tam, kde je to možné. 

"Planetární projekt" shrnuje veškerou kritiku konceptu udržitelného rozvoje a jeho cílů: 48 

Koncept "udržitelného rozvoje" je nesprávný a jeho vnitřní logika je rozporuplná. 

• Pojem je příliš úzký a označuje globální problémy pouze v kontextu životního prostředí. 
Domnívá se tedy, že pouze environmentální problémy pokrývají celou strategii udržitelného 
rozvoje. 

 
44 Moyo (2016) 
45 Solnik, S. (2018)  
46 Perl, A.,  Miller, A., Ryerson, B., Sheehan, B., Schwartz, B., Martenson, C., Parker, C., Lerch, D., Fridley, D., 

Hughes, D., Orr, D., Allen, E., Flora, G., Brown, H., Kaufmann, J., Farley, J., Bomford, M., Shuman, M., Whybrow, 
P., Gilbert, R., Heinberg, R., Hopkins, R., Postel, S., Mills, S., Whipple, T., Karlenzig, W., Jackson, W., Rees, W., 
Barlow, Z. (2010)  
47 Transistion Network. (2021)  
48 Planetary Project. (2021) 

https://www.postcarbon.org/our-people/anthony-perl/
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https://www.postcarbon.org/our-people/bill-ryerson-2/
https://www.postcarbon.org/our-people/bill-sheehan/
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https://www.postcarbon.org/our-people/chris-martenson/
https://www.postcarbon.org/our-people/cindy-parker/
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https://www.postcarbon.org/our-people/david-fridley/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-fridley/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-hughes/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-orr/
https://www.postcarbon.org/our-people/erika-allen-2/
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https://www.postcarbon.org/our-people/hillary-brown/
https://www.postcarbon.org/our-people/john-kaufmann/
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https://www.postcarbon.org/our-people/richard-gilbert/
https://www.postcarbon.org/our-people/richard-heinberg-board/
https://www.postcarbon.org/our-people/rob-hopkins/
https://www.postcarbon.org/our-people/sandra-postel-2/
https://www.postcarbon.org/our-people/stephanie-mills/
https://www.postcarbon.org/our-people/tom-whipple/
https://www.postcarbon.org/our-people/warren-karlenzig/
https://www.postcarbon.org/our-people/wes-jackson/
https://www.postcarbon.org/our-people/william-rees/
https://www.postcarbon.org/our-people/zenobia-barlow-2/
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• Neexistence ucelené koncepce udržitelného rozvoje spolu s několika definicemi tohoto pojmu 
způsobuje značné obtíže při jeho provádění. 

• Selektivnost koncepce udržitelného rozvoje, její původní elitářský a imperialistický charakter 
přinese prospěch pouze určité části lidstva, nikoli všem lidem. 

• Metody využívané v konceptu udržitelného rozvoje jsou diskutabilní. Extrapolované 
modelování pouţité ve studii o mezích růstu nemůţe být definitivní: je třeba si uvědomit, ţe 
předpovědi zaloţené na modelování se naplní pouze tehdy, pokud se naplní všechny jeho 
předpoklady. Výchozí parametry modelu by měly být neustále aktualizovány na základě 
aktuální situace.  

• Cíle udržitelného rozvoje jsou chápány zcela odlišně. Vyplývá to z kulturního, sociálního a 
politického zázemí účastníků uplatňujících nový civilizační model a z rozdílného pohledu lidí 
na svět. Největším cílem koncepce udržitelného rozvoje je bezpochyby vytvoření 
spravedlivého a vyváženého světa. Nicméně je třeba mít na paměti, že různé země, vědci a 
politici si spravedlnost a rovnováhu vykládají různě. Samotná připravenost lidstva a 
jednotlivých zemí na globální integraci, která vyžaduje zásadní proměnu jejich politických a 

ekonomických systémů, je poměrně kontroverzní.  

Jak odpůrci, tak zastánci konceptu udržitelného rozvoje jsou přesvědčeni, že přechod k udržitelnému 
rozvoji vyžaduje dramatickou proměnu současné civilizace. Jádrem této transformace je změna všech 
hlavních lidských činností na udržitelné. To znamená zejména opuštění uhlovodíkového energetického 
hospodářství a přechod na alternativní zdroje energie. Tento technologický vývoj musí být zároveň 
společensky přijatelný. Přesto koncept udržitelného rozvoje neříká nic o zdrojích financování nebo 
mechanismech jeho realizace. Každopádně na záchranu světa nemáme mnoho času, proto bychom 
měli přestat vytvářet hesla a měli bychom začít skutečně jednat. 
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ř
Kapitál  

Kapitálem se rozumí všechny statky vyrobené člověkem, které se používají k další výrobě bohatství. 
 
Oběhové hospodářství  
Oběhové hospodářství zahrnuje trhy, které motivují k opětovnému využívání výrobků namísto jejich 
vyřazování a následné těžby nových zdrojů. V takové ekonomice se všechny formy odpadu, jako je 
oblečení, kovový šrot a zastaralá elektronika, vracejí zpět do ekonomiky nebo se využívají efektivněji. 
 
Decoupling 

"Decoupling" znamená přerušení vazby mezi "využíváním přírodních zdrojů" a "hospodářským 
růstem". K oddělení dochází tehdy, když je tempo růstu tlaku na životní prostředí nižší než tempo růstu 
jeho ekonomické hnací síly (např. HDP) v daném období. 
 
Hospodářský rozvoj  
Hospodářský rozvoj obecně znamená vytváření pracovních míst, zvyšování bohatství jednotlivce i 
společnosti a zlepšování kvality života lidí. 
 
Hospodářský růst  
Hospodářský růst popisuje zvyšování množství a kvality ekonomických statků a služeb, které 
společnost vyrábí a spotřebovává. Hospodářský růst popisuje zvyšování množství a kvality 
ekonomických statků a služeb, které společnost vyrábí a spotřebovává. 
 
Podnikání  

Podnikání je chápáno jako změna, která s sebou zpravidla nese riziko přesahující běžné riziko při 
zahájení podnikání, které může zahrnovat i jiné hodnoty než jen ekonomické. 
 
Hrubý domácí produkt (HDP)  

HDP je celková peněžní nebo tržní hodnota všech hotových výrobků a služeb vyrobených na území 
dané země za určité časové období. 
 
Pracovní síla  

Pracovní síla je ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou lidé, kteří jsou ochotni a schopni pracovat, ať už 
si našli práci, nebo ne. 
 
Půda  
Půda jako výrobní faktor spojuje půdu, přírodní zdroje, lesy, vodní zdroje a přírodní podmínky. 
 
Limity růstu  
Limity růstu je zpráva z roku 1972 o exponenciálním růstu ekonomiky a populace při omezené zásobě 
zdrojů, studovaná pomocí počítačové simulace.  
 
Lineární ekonomika  

Lineární ekonomika se tradičně řídí plánem "vzít - vyrobit - zlikvidovat" krok za krokem. To znamená, 
že se shromažďují suroviny, poté se přeměňují na výrobky, které se používají, až jsou nakonec vyřazeny 
jako odpad. Hodnota se v tomto ekonomickém systému vytváří výrobou a prodejem co největšího 
počtu výrobků. 
 
Udržitelný rozvoj  
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Udržitelný rozvoj lze definovat jako rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval 
schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. 
 
Cíle udržitelného rozvoje (SDG)  
Cíle udržitelného rozvoje jsou souborem 17 vzájemně propojených globálních cílů, které mají být 
"plánem na dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny". Cíle udržitelného rozvoje byly 
stanoveny v roce 2015 Valným shromážděním OSN a mají být splněny do roku 2030. 
 
Blahobyt  

Blahobyt je pozitivní výsledek, který má význam pro lidi a pro mnoho odvětví společnosti, protože 
vypovídá o tom, že lidé vnímají, že se jejich život vyvíjí dobře. Základem blahobytu jsou dobré životní 
podmínky (např. bydlení, zaměstnání). Sledování těchto podmínek je důležité pro veřejnou politiku. 
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Pro lepší pochopení teoretické části studijního materiálu "Hospodářský růst a udržitelný rozvoj", její 
propojení s realitou a již existujícími znalostmi se doporučuje souběžně s četbou teoretické části 
provést níže popsaná cvičení. Cílem aktivního učení je rozvíjet se jako samostatně myslící a samostatně 
se učící člověk. 

Úkolem učitele v procesu aktivního učení je vytvořit příznivé prostředí, které umožní každému 
účastníkovi dosáhnout maximálního rozvoje podle jeho schopností. Neexistují žádné konkrétní 

pokyny, jak dosáhnout samostatného myšlení, ale existují určité podmínky, které podporují 
samostatné myšlení. Jsou to: čas, tolerantní atmosféra, uznání různorodosti myšlenek a názorů, aktivní 
účast, riskování, respekt a hodnoty. Úkolem učitele je tyto podmínky ve vyučovacím procesu vytvořit. 

Samostatné myšlení vyžaduje čas, protože je třeba nejprve zjistit, co se o nové látce již ví; najít slova, 
kterými to vyjádřit, a vyvolat diskusi. Bez diskuse není možné získat zpětnou vazbu, která by vedla k 

rozvoji myšlení a dalšímu uvažování. U níže uvedených cvičení je uveden minimální čas na diskusi. 
Učitel může dobu diskuse podle potřeby prodloužit.  

Ne vždy a ne všichni žáci se odváží nebo chtějí vyjádřit své myšlenky. Od učitele se často očekává, že 
bude mít "správnou odpověď", i když žádná "správná odpověď" neexistuje. Úkolem učitele je vytvořit 
tolerantní, podpůrnou a tvořivou atmosféru pro diskusi související s cílem úkolu. To znamená, že žáci 
mají odvahu a chuť tvořit, prezentovat a rozvíjet své myšlenky a koncepty. Aktivní účast je pro 

samostatné myšlení klíčová. Když žáci pochopí, že jejich myšlení je uznáváno, zapojují se aktivněji. 
Zároveň je úkolem učitele dát účastníkům jasně najevo, že vyjadřovat své myšlenky neznamená, že 
smí být vulgární nebo nevhodné. Učitel může pro aktivní učení využít níže uvedená cvičení, stejně jako 
je může sám vytvořit. Pokud učitel vidí, že ve skupině neprobíhá žádná diskuse nebo že probíhá 
diskuse, která nesouvisí s tématem úkolu, musí skupinovou diskusi usměrnit konkrétními otázkami. 

Žáci se často domnívají, že diskuse musí vést ke "správné odpovědi". Úkolem učitele je vytvořit ve 
třídě atmosféru, která podporuje pluralitu názorů a nápadů, což je základem pro samostatné myšlení. 
Volné myšlení může být riskantní, protože myšlenky, které se v diskusi objeví, se mohou zvláštním 
nebo dokonce protichůdným způsobem prolínat. Zde je důležité vysvětlení učitele, že je to přirozené. 
Učitel ani spolužáci by neměli během diskuse pronášet hodnotící komentáře. Brání to další diskusi. 

Když si žáci uvědomí, že si jejich názorů někdo váží, že učitel jejich názory respektuje, reagují obvykle 
zodpovědněji a pečlivěji. 

Pokud učební úlohy nejsou pro účastníka přístupné nebo mu neposkytují dostatečnou výzvu, 
nevedou k jeho rozvoji. Pokud učení na jedné straně nabízí účastníkovi výzvu, která prověří jeho 
schopnosti, a na druhé straně jistotu, že učení je dostupné, jsou vytvořeny předpoklady pro maximální 
rozvoj účastníka. Níže popsaná cvičení by proto měla být využívána kreativně – na míru schopnostem 

učících se. 
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U cvičení je napsáno, v jakých skupinách by mohla být prováděna. Pokud je však výuka prováděna 
individuálně, lze všechna tato cvičení provádět samostatně.  

č
Název aktivity Aktivita 1. Osobní vnímání finanční situace a blahobytu 

Shrnutí Tato aktivita se provede po krátkém úvodu do tématu poté, co školitel 
vysvětlí/připomene účastníkům pojmy "osobní finanční situace" a "blahobyt". 
 
Diskuse ve skupinách na následující témata: 
- Jak se změnila ekonomická situace vaše a vašich přátel za posledních 5 let? 
- Jak se změnil váš blahobyt za posledních 5 let? 
- Pokuste se tyto změny vysvětlit?  
- Pokuste se prosím najít zdroje / důvody těchto změn. 

Cíle Úvod do tématu 

Materiály - 

Čas 15 min. 

Velikost skupiny 2 účastníci 

Pokyny pro školitele 

  

Školitel vede obecnou diskusi. 
Předpokladem je, že úkolem každé národní vlády by mělo být zvyšování blahobytu 
občanů. Nejdůležitějším ukazatelem měřícím stav ekonomiky země je 
hospodářský růst. Hospodářský růst poskytuje vládě informace o tom, jak se mění 
ekonomika, ale neposkytuje informace o tom, jak se mění blahobyt občanů. 
Následující aktivity společně umožní účastníkům pochopit, že jejich osobní 
finanční situace a blahobyt nesouvisí s hospodářským růstem. Lze z toho vyvodit 
závěr, že ukazatel růstu neposkytuje vládě informace o tom, co by vláda měla 
měřit? 

Doporučení pro e-
learning 

 

- Diskusi lze vést ve skupinách, v oddělených místnostech e-learningové platformy. 
- Výsledky diskuse lze prezentovat ve veřejné části e-learningové platformy. 
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ř ů
Název aktivity Aktivita 2. Hospodářský růst ve vaší zemi za posledních 5 let 

Shrnutí Aktivita by měla být provedena po seznámení se s HDP. 
Proveďte vyhledávání na internetu a zjistěte, jaký byl HDP (roční reálný růst) a HDP 
na obyvatele ve vaší zemi za posledních 5 let. 
 
Témata k diskusi ve skupinách: 
- Porovnejte růst ekonomiky své země a vývoj vaší osobní finanční situace a 
blahobytu za posledních 5 let. Čeho jste si všimli? 
- Obecná diskuse: Jaký je stav ekonomiky v České republice? 
-- Zda hospodářský růst ukazuje stav finanční situace a blahobytu občanů. 
-- Jaké ukazatele byste navrhli státu pro měření blahobytu občanů? 

Cíle Účastník ví, co měří a co neměří na základě jednoho z nejdůležitějších statistických 
ukazatelů – HDP. 

Materiály PC s připojením na internet 

Čas Minimálně 20 min 

Velikost skupiny 2 účastníci 

Pokyny pro školitele 

  

Školitel vede diskuzi. 

Doporučení pro e-
learning 

 

- Diskuse může probíhat ve skupinách, v oddělených místnostech e-learningové 
platformy. 
- Výsledky diskuse lze prezentovat ve veřejné části e-learningové platformy. 
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ř
Název aktivity Aktivita 3. Diskuse o pojmu "hospodářský rozvoj". 

Shrnutí Cvičení se provádí po prostudování kapitoly 1. 
Téma diskuse: 
- Jak se liší pojem ekonomický rozvoj od pojmu ekonomický růst? 

Cíle Účastník je schopen vysvětlit pojmy ekonomický rozvoj. 

Materiály - 

Čas Minimálně 10 min.  

Velikost skupiny 3-5 účastníků ve skupině 

Pokyny pro školitele 

  

Školitel vede závěrečnou diskusi 

Doporučení pro e-
learning 

 

- Diskuse může probíhat ve skupinách, v oddělených místnostech e-learningové 
platformy. 
- Výsledky diskuse lze prezentovat ve veřejné části e-learningové platformy. 
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ů ě
Název aktivity Aktivita 4. Limity růstu - o 30+ let později 

Shrnutí Aktivita by měla být provedena během studia kapitoly 2, po přečtení odstavců o 
zprávě "Limity růstu". 
Obsah cvičení: 
- Viz obrázek na webové stránce: https://thumbs-prod.si-
cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https://public-
media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg  
- Najděte odpovědi na následující otázky: 
● Jak důležitý je podle vás rozdíl mezi prognózou v knize "Meze růstu" a skutečným 
vývojem v následujících pěti faktorech: populace, zemědělská produkce, přírodní 
zdroje, průmyslová výroba a znečištění. 
● Jak hodnotíte shodu mezi prognózou sestavenou pro období 2000-2020 a 
skutečným stavem. Svůj názor zdůvodněte. 
- Závěrečná diskuse v posluchárně. 

Cíle - Účastník zná problémy spojené s hospodářským růstem. 
- Účastník umí vyhledat informace v grafech. 

Materiály PC s připojením k internetu 

Čas Minimálně 15 min. 

Velikost skupiny 2 účastníci ve skupině 

Pokyny pro školitele 

  

Školitel vede závěrečnou diskusi 

Doporučení pro e-
learning 

 

- Diskuse může probíhat ve skupinách, v oddělených místnostech e-learningové 
platformy. 
- Výsledky diskuse lze prezentovat ve veřejné části e-learningové platformy. 
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Název aktivity Aktivita 5. Decoupling 

Shrnutí Aktivita by měla být provedena po přečtení odstavců, kde je představena 
myšlenka decouplingu. 
Aktivita: V rámci této aktivity je možné se seznámit s informacemi, které se týkají 
oddělování: Vyhledejte na internetu faktické důkazy o tom, že k oddělení 
hospodářského růstu a využívání přírodních zdrojů skutečně dochází. 

Cíle Účastník rozumí hlavní myšlence decouplingu 

Materiály PC s připojením k internetu 

Čas 10 min. 

Velikost skupiny Individuální práce 

Pokyny pro školitele 

  

Školitel vede závěrečnou diskusi 

Doporučení pro e-
learning 

 

- Výsledky diskuse lze prezentovat ve veřejné části e-learningové platformy. 
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Název aktivity Aktivita 6. Cíle udržitelného rozvoje 

Shrnutí Cvičení se provádí po přečtení kapitoly 3. 
Téma diskuse: Jaké jsou cíle udržitelného rozvoje? 
- Každý účstník absolvuje kvíz "Cíle udržitelného rozvoje". 
- Diskuse o nových znalostech získaných během kvízu. 

Cíle Žák má přehled o cílech udržitelného rozvoje do roku 2030. 

Materiály PC s připojením k internetu 

Čas Minimálně 20 min. 

Velikost skupiny - 

Pokyny pro školitele 

  

- 

Doporučení pro e-
learning 

 

-  
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Název aktivity Aktivita 7. Cíle udržitelného rozvoje a blahobyt 

Shrnutí Cvičení se provádí po absolvování kapitoly 3. 
Téma k diskusi: 
- Podívejte se na cíle udržitelného rozvoje a diskutujte o tom, zda by dosažení 
těchto cílů zlepšilo blahobyt. 
- Poskytují ukazatele udržitelného rozvoje vládě lepší informace o blahobytu jejích 
občanů? 

Cíle Účastník chápe souvislost mezi cíli udržitelného rozvoje a blahobytem. 

Materiály PC s připojením k internetu 

Čas Cca 25 min. 

Velikost skupiny 3-4 studenti ve skupině 

Pokyny pro školitele 

  

Školitel vede diskusi 

Doporučení pro e-
learning 

 

- Diskuse může probíhat ve skupinách, v oddělených místnostech e-learningové 
platformy. 
- Výsledky diskuse lze prezentovat ve veřejné části e-learningové platformy. 
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1/ Která z následujících definic nejlépe vysvětluje hospodářský růst? 

a/ Hospodářský růst je růst tržní hodnoty statků vyrobených v ekonomice v průběhu času. 
b/ Hospodářský růst je zvýšení tržní hodnoty statků a služeb produkovaných ekonomikou očištěné o 
inflaci v průběhu času. 
c/ Hospodářský růst je součet tržních cen statků a služeb vyrobených ekonomikou v průběhu roku. 
 
2/ Který z následujících ukazatelů se pro měření hospodářského růstu používá nejčastěji? 

a/ Hrubý domácí produkt  
b/ Průměrný důchod 
c/ Kupní síla peněz 
 
3/ Který výčet výrobních faktorů, které ovlivňují hospodářský růst země, je úplný? 

a/ nerostné zdroje, vodní zdroje, lesy, pracovní síla 
b/ Výrobní podniky, obchody, dodavatelé, poptávající 
c/ Půda, práce, kapitál, podnikání 
 
4/ Na počátku 70. let 20. století dospěli vědci z Massachusettského technologického institutu k 
závěru, že .... 
a/ ... počet lidí, rozloha orné půdy, množství vytěžených nerostných surovin a ekonomika jako celek 
nemohou na konečné planetě Zemi růst donekonečna 
b/ ... počet lidí, rozloha orné půdy, množství vytěžených nerostných surovin a ekonomika jako celek 
mohou na konečné planetě Zemi růst donekonečna. 
c/ ... s postupujícím hospodářským růstem se začala psát historie snižování globální chudoby 
 
5/ Lineární ekonomický model znamená, že .... 
a/ ... že se do ekonomiky zapojuje stále více pracovních sil, které se po odchodu do důchodu z 
ekonomiky stahují  
b/ ... že do ekonomiky je zapojováno stále více kapitálu, který nevytváří dostatečný zájem 
c/ ... že do ekonomiky je zapojováno stále více přírodních zdrojů, které jsou z ekonomiky velmi rychle 
odstraňovány jako odpad a znečištění 
 
6/ Které z těchto tvrzení je pravdivé? 

a/ Udržitelný rozvoj je cílevědomý rozvoj, který zajišťuje zlepšení kvality života lidí jako výsledek 
liberálního ekonomického rozvoje. 
b/ Udržitelný rozvoj společnosti je cílevědomý rozvoj, který zajišťuje sociální spravedlnost a zlepšování 
kvality života lidí v souladu s charakterem přírodních zdrojů a únosností ekosystémů 
c/ Cílem trvale udržitelného rozvoje je ochrana přírody a organizace využívání ekosystémů s ohledem 
na jejich únosnost   
 
7/ V politice udržitelného rozvoje je oddělování definováno .... 
a/ ... jako hospodářský růst bez zvyšování nákladů na životní prostředí 
b/ ... jako zabránění nežádoucímu přenosu energie mezi elektrickými médii 
c/ ... jako přechod od těsných interakcí mezi částicemi k jejich účinné nezávislosti 
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8/ Agenda 2030 je politický dokument pro realizaci myšlenky udržitelného rozvoje. Kolik cílů 
udržitelného rozvoje je v Agendě 2030 napsáno? 

a/ 15 
b/ 17 
c/ 35 
 
9/ Který z následujících názorů představuje základní pozici kritiky udržitelného rozvoje? 

a/ Stav životního prostředí je možné udržet v podmínkách neustálého hospodářského růstu. 
b/ Hospodářský růst musí být kontinuální, životní prostředí se samo regeneruje 
c/ V podmínkách nepřetržitého hospodářského růstu není možné udržet stav životního prostředí. 
 
10/ Která z následujících možností je zastřešujícím cílem Agendy 2030? 

a/ Zajistit dosažení dobrého stavu ekosystémů  
b/ Všude vymýtit chudobu a zajistit důstojný a kvalitní život pro všechny při respektování možností 
přírodního prostředí.  
c/ Zajistit důstojnou a dobrou kvalitu života pro všechny zvýšením nabídky zboží a služeb.  
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č

 

• Zastřešujícím cílem udržitelného rozvoje je vymýtit chudobu a zajistit důstojnou a dobrou 
kvalitu života pro všechny při respektování možností přírodního prostředí. 

• K realizaci myšlenky udržitelného rozvoje přijalo Valné shromáždění OSN 25. září 2015 akční 
plán udržitelného rozvoje Agenda 2030.  

• Poslední dvě století byla prvními v historii lidstva, kdy společnosti dosáhly udržitelného 
hospodářského růstu a snížení globální chudoby. To znamená, že pokračující hospodářský růst 
je cestou ke snížení chudoby. 

• Slabá udržitelnost je založena na myšlence, že vyrobený kapitál může nahradit přírodní kapitál, 
pokud je hodnota vyrobeného kapitálu vyšší než hodnota přírodního kapitálu, který se pro něj 
používá.  

• Silná udržitelnost tvrdí, že stávající přírodní kapitál nelze duplikovat ani nahradit, proto je 
třeba jej chránit, udržovat a posilovat, aby bylo možné i nadále získávat výhody přírodního 
kapitálu. 

• Životní úroveň západní civilizace v posledních desetiletích exponenciálně vzrostla a import 
modelu konzumní společnosti do celého světa zvýšil životní úroveň i v jiných zemích a 
společenstvích. 
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1/ Hospodářský růst je růst tržní hodnoty zboží a služeb vyprodukovaných v ekonomice očištěné o 
inflaci v průběhu času. ANO 
 
2/ Počet lidí, rozloha orné půdy, množství vytěžených nerostných surovin a ekonomika jako celek 
mohou na konečné planetě Zemi růst donekonečna. NE 
 
3/ Výrobními faktory, které ovlivňují hospodářský růst země, jsou půda, práce, kapitál, podnikání. ANO 
 
4/ K měření hospodářského růstu se nejčastěji používá průměrný příjem. NE 
 
5/ Udržitelný rozvoj společnosti je rozvoj zaměřený na člověka, který zajišťuje sociální spravedlnost a 
zlepšování kvality života lidí v souladu s charakterem přírodních zdrojů a únosností ekosystémů. ANO 
 
6/ Lineární ekonomický model je udržitelný ekonomický model. NE 
 
7/ Decoupling lze definovat jako snížení množství zdrojů využívaných k vytváření hospodářského růstu, 
které vede ke zlepšení kvality životního prostředí.  ANO 
 
8/ Kruhový ekonomický model je udržitelný ekonomický model. ANO 
 
9/ Přechod k udržitelnému rozvoji vyžaduje transformaci všech hlavních lidských činností na 
udržitelné, a tudíž vyžaduje výraznou proměnu současné civilizace. ANO 
 
10/ Cíle Agendy 2030 se zaměřují na zlepšení ekonomické, sociální a environmentální situace. ANO 
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ň
 

1/ V 60. letech 20. století ...................... začal pochybovat o tom, zda je nekonečný hospodářský růst 
vůbec možný. (Římský klub) 
 
2/ Na počátku 70. let 20. století vědci z Massachusettského technologického institutu konstatovali, že 
počet lidí, rozloha orné půdy, množství vytěžených nerostných surovin a také ekonomika jako celek, 
............... růst na konečné planetě Zemi donekonečna. (nedokážou) 
 
3/ Hospodářský a sociální pokrok v posledním století doprovází ...............................ohrožování 
systémů, na nichž závisí naše přežití. (zhoršování životního prostředí) 
 
4/ Od druhé poloviny 80. let 20. století začala Organizace spojených národů (OSN) prezentovat 
myšlenku harmonického hospodářského, environmentálního a sociálního rozvoje neboli 
........................(udržitelného rozvoje) 
 
5/ Udržitelný ekonomický model předpokládá, že ekonomický růst je ......... z využívání přírodních 
zdrojů. (oddělený) 
 
6/ V roce 2015 přijalo 193 zemí akční plán pro implementaci principů udržitelného rozvoje, 
......................., která se skládá ze 17 cílů udržitelného rozvoje. (Agenda 2030) 
 
7/ Zastřešujícím cílem Agendy 2030 je vymýtit chudobu na celém světě a zajistit důstojný a kvalitní 
život pro všechny při respektování možností .............. (přírodního prostředí) 
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ř
Obecně platí, že státy jsou vytvářeny lidmi s cílem zvýšit jejich blahobyt. V evropském kulturním 
prostoru je blahobyt založen na dobrém zdraví, pohodlných životních podmínkách, osobní svobodě, 
bezpečných pracovních podmínkách a zárukách v případě nezaměstnanosti. Tyto prvky blahobytu lze 
rozdělit na ekonomický blahobyt a obecný kulturní blahobyt, které jsou zase spojeny se základními 
společenskými hodnotami. Blahobytu lze dosáhnout uspokojením potřeb lidí a/nebo odstraněním 
jejich zbytečných přání.  
 
Na základě ekonomických principů vyžaduje uspokojování potřeb lidí spotřebu různých druhů zboží a 
služeb. Mnohem méně si uvědomujeme, že blahobyt závisí na spotřebě zboží, ale také na kvalitě 
našeho sociálního a přírodního prostředí. Pocit bezpečí vytváří stát s nezávislým soudnictvím, 
svobodnými médii, vnitřní a vnější bezpečností zaručenou policií a armádou, státní podporou 
vzdělávání, vědy, dopravy, ochrany životního prostředí a kultury a fungujícím systémem sociálního 
zabezpečení. Všechny výše uvedené statky a služby se nazývají "veřejné" nebo "společné statky". Z 
hlediska tržního hospodářství jsou veřejné a společné statky tržním selháním. Podle neoklasické 
ekonomie by řešením tohoto problému bylo přeměnit veřejné a společné statky na statky soukromé. 
Podle keynesiánské ekonomie musí vláda zasáhnout a sama organizovat nabídku veřejných a 
společných statků. To, jak vláda organizuje nabídku veřejných a společných statků, závisí na vládní 
politice. 
 
Sociální blahobyt je systém zaměřený na zajištění různých svobod ve společnosti a na vytváření lepších 
příležitostí pro hospodářský rozvoj prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů. K dosažení tohoto cíle stát 
organizuje distribuci veřejných a společných statků. Sociální péče zahrnuje také systém sociálního 
zabezpečení, který podporuje lidi v případě nemoci, pracovních úrazů, pracovní neschopnosti a 
nezaměstnanosti. Stát, který přebírá odpovědnost za sociální zabezpečení, se nazývá sociální stát.  
 
Způsob, jakým vlády organizují poskytování veřejných a společných statků, závisí na politickém 
přístupu vlády. Konkrétní cíle, které si vláda zvolí, aby zvýšila blahobyt svých občanů, a prostředky, 
které k tomu použije, závisí na společensko-politických názorech vládnoucí strany nebo koalice. 
Dánský sociolog G. Esping-Andersen (1990) na základě sociálně-politických přístupů vytvořil tři hlavní 
klastry sociálního státu: liberální, sociálnědemokratický a konzervativní. 1   
 
Po osvojení tohoto studijního materiálu má studující přehled o tom, jak je definován blahobyt a 
spotřební statky, na nichž závisí; proč si trh nedokáže poradit s distribucí veřejných a společných 
statků; jaké jsou možnosti řešení těchto tržních selhání; a jak jsou sociální státy klasifikovány podle 
toho, jak řeší poskytování veřejných a společných statků. Na závěr je žák schopen vnímat, jak vláda 
jeho země organizuje poskytování veřejných a společných statků, a zlepšil si dovednost informovaně 
se rozhodnout v příštím kole voleb. 
  
  

 
1 Esping-Andersen, G., 1990 
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Cílem všech vlád je nebo by mělo být zvyšování blahobytu jejich občanů. Obecně blahobyt znamená, 
že se prostě cítíme dobře. Blahobytu lze dosáhnout uspokojením potřeb a/nebo odstraněním 
zbytečných přání a snů. Z ekonomického hlediska "uspokojování potřeb" znamená usnadnění spotřeby 
různých druhů zboží. Existují různé možnosti klasifikace nebo seskupování statků. Zde rozdělujeme 
statky na druhy na základě dvou charakteristik: soupeření a vyloučení. Na základě existence či 
neexistence těchto charakteristik lze statky rozdělit do čtyř tříd: soukromé statky, klubové statky, 
společné statky a veřejné statky. Tržní ekonomika je relativně úspěšná při poskytování soukromých a 
klubových statků, ale selhává při poskytování veřejných a společných statků. Tato situace se nazývá 
selhání trhu. V tržní ekonomice se řešením tržních selhání zabývají vlády. Organizace rozdělování 
veřejných a společných statků závisí na sociálně-ekonomické politice vlády. Podle Esping-Andersena 
(1990) může být takový přístup liberální, sociálnědemokratický nebo korporativně-konzervativní. 
 
Hlavním cílem tohoto studijního materiálu je poskytnout přehled o tom, jak různé typy sociálních států 
řeší poskytování veřejných a společných statků, a tím zvyšují blahobyt občanů. K dosažení tohoto cíle 
se budeme zabývat následujícími tématy: 
 

1. Jak vysvětlit blahobyt? 
2. Jak probíhá klasifikace statků a služeb na základě soupeření a vyloučení? 
3.  Problémy s nabídkou společných a veřejných statků. 
4. Sociální blahobyt a sociální stát.  
5. Tři typy sociálních států a jejich vize poskytování veřejných a společných statků. 
6. Jak měřit blahobyt a úspěšnost politik sociálního zabezpečení. 

V každém ekonomickém systému se firmy zaměřují na maximalizaci svého zisku a domácnosti na 
maximalizaci svého blahobytu.2 Podle publikace Psychology Today je blahobyt prožitek zdraví, štěstí a 
prosperity. Zahrnuje dobré duševní zdraví, vysokou životní spokojenost, pocit smyslu nebo účelu a 
schopnost zvládat stres. Obecněji řečeno, pohoda je prostě dobrý pocit.3 V evropském kulturním 

prostoru je blahobyt založen na následujících hodnotách: dobré zdraví, pohodlné životní podmínky, 
osobní svoboda, bezpečné pracovní podmínky a záruky v případě nezaměstnanosti. Tyto prvky 
blahobytu lze rozdělit na ekonomický (ekonomický blahobyt) a všeobecný kulturní blahobyt, které jsou 
zase spojeny se základními společenskými hodnotami.456    Blahobytu lze dosáhnout uspokojením 

společenských potřeb a/nebo odstraněním zbytečných přání lidí.  

Zjednodušený schematický přehled našich potřeb je znázorněn na Maslowově hierarchii potřeb na 
obrázku 1. Abraham H. Maslow (1908-1970) byl americký psycholog, který se nejvíce proslavil teorií 

 
2 Kerem, K., Randveer, M., 2007 
3 Psychology Today (05.05.2020) 
4 Sutrop, M., 2016 
5 Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. 2009 
6 OECD Better Life Index (25.08.2020) 
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psychického zdraví, jež předpokládá prioritní uspokojování vrozených lidských potřeb, které vrcholí 
seberealizací.  

  

Obrázek 1. Maslowova hierarchie potřeb7  

Podle Maslowovy hierarchie potřeb je lidská pohoda založena na uspokojení fyziologických potřeb a 
potřeb bezpečí. Fyziologické potřeby jsou potřeby, bez kterých nemůžeme žít (jídlo, voda, vzduch, 
spánek atd.), a potřeby bezpečí zahrnují pocit bezpečí (fyzické a finanční zabezpečení, jistota 
zaměstnání, zdraví). Tyto dvě skupiny potřeb se také nazývají základní potřeby. Když jsou základní 
potřeby uspokojeny, člověk usiluje o realizaci svých sociálních potřeb. Všichni vyhledáváme sociální 
vazby s přáteli a rodinou a chceme, aby si nás druzí vážili. Přitom se snažíme zvýšit svou sebeúctu a 
sebedůvěru. Seberealizace je realizace plného potenciálu člověka. Jedná se o nejvyšší stupeň 
hierarchie, o který usilujeme.8  

Potřeby a přání jsou bohužel často zaměňovány za synonyma, a tak se používají zaměnitelně. Ve 
skutečnosti potřeba označuje něco, co je nutné k přežití, a touhy se vztahují k věcem a jevům, po 
kterých lidé v životě touží. Přežití člověka není ohroženo, pokud není schopen naplnit své touhy, 
zejména vzhledem k tomu, že touhy jsou nekonečné, protože nikdy nejsme zcela uspokojeni. Lze říci, 
že touhy narušují naši sebeúctu a v konečném důsledku dokonce snižují náš blahobyt.9 Zároveň se 
všichni lidé snaží naplnit své potřeby, ale také své touhy, aby byli šťastní. 

Z ekonomického hlediska lidé potřebují spotřebovávat různé druhy zboží a služeb, aby uspokojili své 
základní a sociální potřeby. V následujících kapitolách se budeme zabývat tím, na základě jakých 
charakteristik jsou statky klasifikovány a zda trh zvládne distribuci těchto statků. 

č ř
Těmito dvěma charakteristikami jsou rivalita a vyloučitelnost.10 V ekonomii se o zboží říká, že je 
rivalitní, pokud jeho spotřeba jedním spotřebitelem brání současné spotřebě jinými spotřebiteli nebo 
pokud spotřeba jednou stranou snižuje schopnost jiné strany spotřebovávat jej. Zboží je považováno 
za nekonkurenční, jestliže pro jakoukoli úroveň výroby jsou náklady na jeho poskytnutí dalšímu 

 
7 Professional Academy, (08.05.2020) 
8 Ibid 
9 Purju, A., 2004 
10 Mnmeconomics (30.09.2020) 
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jednotlivci nulové. Pokud si koupíte láhev vody a vypijete ji, nikdo jiný ji nemůže vypít. Pokud si koupíte 
počítač, nikdo jiný si nemůže koupit stejný počítač. Láhev vody a počítač jsou konkurenční zboží. Pokud 
si však před domem vytvoříte krásný záhon a nemáte plot, lidé na ulici se na váš záhon rádi dívají. 
Krásný záhonek není konkurenční, protože nezáleží na tom, kolik lidí se na něj dívá, "nevyužívají ho". 

Zboží se nazývá vyloučené, pokud je možné zabránit lidem, kteří za něj nezaplatili, aby k němu měli 
přístup. Oproti tomu je zboží nevylučitelné, pokud spotřebitelům, kteří za něj nezaplatili, nelze 
zabránit v přístupu k němu. Například ke vstupu do kina potřebujete vstupenku, proto je kino 
vyloučitelné. Ulice a pouliční osvětlení však vyloučit nelze, protože z osvětlených ulic má prospěch 
každý, kdo jde v noci po ulici. Není možné, aby uživatelé osvětlených ulic platili za chůzi po ulici a těm, 
kteří neplatí, zakázat chůzi po osvětlených ulicích. 

Na základě existence či neexistence těchto dvou charakteristik se zboží dělí na čtyři typy:11 

1. Soukromé zboží 
2. Veřejné statky 

3. Klubové statky 

4. Společné statky 

 

Obrázek 2 ukazuje vznik těchto čtyř skupin statků na základě soupeření a vyloučení spolu s příklady. 
Většina statků, o kterých lidé obvykle uvažují, je vyloučitelná a zároveň soupeří ve spotřebě, jinými 
slovy, prodávající je schopen zabránit spotřebitelům v přístupu k výrobku. Tyto statky se nazývají 
soukromé statky. Soukromými statky jsou například mobilní telefony, oblečení, automobily, ledničky, 
hodinky, spotřební zboží a soukromé služby, jako jsou kadeřnické a kosmetické služby atd. Distribuce 
soukromých statků probíhá na trhu v důsledku nabídky a poptávky. 

Klubové zboží je vyloučené, což znamená, že spotřebitel nemůže výrobek používat, pokud za něj přímo 
nezaplatí. Klubové statky jsou nerivalitní, což znamená, že spotřeba jednou osobou nebrání ostatním 
v jeho spotřebě. Klubovými statky jsou například Wi-Fi, internet, satelitní televize, soukromé parky, 

soukromé silnice atd. Klubové statky jsou zpravidla k dispozici členům klubu a vyloučení je založeno 
na zaplacení členského poplatku.  

Společné statky se vyznačují nevyloučitelností a soupeřením. Nevyloučitelnost znamená, že je 
prakticky nemožné zabránit spotřebě těchto statků těmi, kteří za ně nezaplatili. Tyto statky jsou však 
rivalitní - čím více jich jedna osoba spotřebuje, tím méně jich mají k dispozici všichni ostatní. Například 
rybolov ve volné přírodě je považován za nevyloučitelný, protože je nemožné zabránit ostatním, aby 
tam lovili, a je rivalitní, protože čím více jedna osoba loví z divokého jezera, tím méně je ho k dispozici 
ostatním (viz obr. 2). 

Veřejné statky se vyznačují nevyloučitelností a nesoupeřivostí. To znamená, že jakmile je užitek 
jednou zpřístupněn jednomu spotřebiteli, každý další spotřebitel nesnižuje možnost ostatních mít z 
něj užitek a je prakticky nemožné vyloučit neplatiče. Obrana státu je jedním z reprezentativních 

příkladů veřejného statku, neboť není možné selektivně chránit platící zákazníky před vojenskými 

 
11 BoyceWire. Behavioural economics (30.09.2020) 
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útoky a jedna osoba, která spotřebovává obranu státu (tj. je chráněna), neztěžuje ostatním, aby ji 
spotřebovávali také (viz obr. 2). 

 

Obrázek 2. Čtyři typy ekonomických statků a služeb. (Zdroj: https://boycewire.com/) 

 

Nejznámějšími veřejnými a/nebo společnými statky a službami jsou například ovzduší, ozonová vrstva, 
oceány, skleníkový efekt, dále státní správa a samospráva, tvorba soudního prostoru a justice, obrana 

státu, zajištění veřejného pořádku, zajištění mezinárodní reprezentace země a občanství. Příklady 
statků a služeb, které mohou být veřejnými, společnými nebo soukromými statky, jsou: silnice a ulice, 
světelná signalizace, muzea, historické budovy, ale také ochrana životního prostředí, zdravotní služby, 
vzdělávací služby, síť sociální ochrany, kultura atd. Většinu statků a služeb klasifikovaných jako 
společné statky je však možné změnit na soukromé nebo klubové statky. 

V další kapitole se budeme zabývat problémy spojenými s nabídkou a spotřebou společných a 
veřejných statků. 

ř č ř
ů

Pozoruhodným rysem veřejných a společných statků je, že volné trhy jich produkují méně, než je 
společensky žádoucí. Je to proto, že veřejné a společné statky trpí tzv. problémem volného pohybu. 
Problém "free-rider" je typem tržního selhání, ke kterému dochází, když ti, kteří mají prospěch z 
výrobků nebo služeb, za ně neplatí nebo platí nedostatečně. Zároveň není možné vyloučit neplatiče z 
přístupu k těmto statkům nebo z jejich užívání. Veřejné a společné statky tak mohou být nedostatečně 
produkovány, nadměrně využívány nebo degradovány. Navíc, pokud jsou mezní náklady na obsloužení 
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jednoho dalšího zákazníka v podstatě nulové, je společensky optimální nabízet produkt za nulovou 
cenu. Výroba veřejných statků tedy není obchodním modelem, a proto soukromé trhy nemají motivaci 
je poskytovat.12   

Protože veřejné a společné statky nemají nabídku v tržním smyslu, jejich cena se na trhu netvoří. Ve 
společnosti existuje poptávka po těchto statcích, v jejímž důsledku lze ocenit hodnotu těchto statků. 
Čím vyšší je hodnota těchto statků ve společnosti, tím větší je poptávka a tím větší je tlak na spotřebu 
těchto statků, což v konečném důsledku vede k nadměrné spotřebě veřejných a společenských statků, 
kterou G. Hardin (1968) vysvětluje jako "tragédii společného dobra".  

"Tragédie společných statků" je ekonomický problém, při kterém má každý jedinec motivaci 
spotřebovávat zdroj na úkor ostatních jedinců. To vede k nadměrné spotřebě, nedostatečným 
investicím a konečnému vyčerpání zdroje. Protože poptávka po zdroji převyšuje nabídku, každý 
jedinec, který spotřebuje další jednotku, přímo poškozuje ostatní, kteří již nemohou spotřebovávat. 
"Tragédie společných statků" nastává, když jednotlivci v honbě za osobním ziskem zanedbávají blaho 
společnosti.13   

Nadměrná spotřeba veřejných statků vede ke znečištění a škodám způsobeným znečištěním. 

Znečištění je vnášení znečišťujících látek do přírodního prostředí, které způsobují nepříznivé změny 
nebo škody způsobené znečištěním. Znečištění může mít podobu chemických látek nebo energie, jako 
je hluk, teplo nebo světlo. Mnoho činností, které jsou pro lidi užitečné, produkuje znečištění: spalování 

uhlí za účelem výroby elektřiny znečišťuje ovzduší; průmysl i domácnosti produkují odpadky a splašky, 
které mohou znečistit půdu a vodu; pesticidy se vyluhují do podzemních vod, řek a jezer a poškozují 
volně žijící živočichy. Znečištěný vzduch, půda a voda způsobují různé škody způsobené znečištěním, 
například různé lidské nemoci, poškození budov a staveb, ničení přírody atd. Škody způsobené 
znečištěním v peněžním vyjádření se nazývají externí náklady. Přesněji řečeno, externí náklady jsou 
náklady, které jednotlivci, společnosti nebo komunitě vznikají v důsledku ekonomické transakce, na 
níž se přímo nepodílejí.14 Nadměrná spotřeba veřejných a společných statků, která vede k externím 
nákladům, proto může vést ke snížení blahobytu společnosti. 

Ekonomové navrhují dva způsoby, jak řešit problém "free-rider" a problém externích nákladů:  

• Podle neoklasického přístupu by vláda měla organizovat přeměnu veřejných a společných 
statků na soukromé statky. 

• Podle keynesiánského přístupu by vláda měla sama organizovat rozdělování veřejných a 
společných statků pomocí různých "příkazových a kontrolních" opatření. 
 

Rozhodnutí o tom, jakým způsobem by měla vláda zasahovat do poskytování veřejných a společných 
statků, by mělo vycházet z analýzy, zda přínosy spotřeby těchto statků převažují nad společenskými 
náklady spojenými se zdaněním. Taková analýza však není vždy prováděna, místo toho o ní rozhodují 

 
12 ThoughtCo. Social Sciences (12.10.2020) 
13 Hardin, G. (05.05.2020) 
14 Economics Online. External costs. (12.05.2020) 
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ti, kteří mají politickou moc. Následující kapitoly popisují různé politické přístupy k organizaci 
rozdělování veřejných a společných statků. 

č
Sociální péče je druh státní podpory, jejímž cílem je zajistit členům společnosti uspokojení základních 
potřeb.15 Často se sociální zabezpečení používá jako synonymum pro sociální zabezpečení, ale ve 
skutečnosti sociální zabezpečení zahrnuje pouze systém státní podpory v nemoci, při pracovních 
úrazech, pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti. Nástroji souvisejícími se sociálními dávkami 
mohou být jak dávky, tak služby. Stát, který přebírá odpovědnost za sociální zabezpečení, se nazývá 
sociální stát. 

Historicky se úloha státu omezovala na poskytování pomoci těm, jejichž potřeby nemohly uspokojit 
instituce jako rodina, trh nebo dobrovolná služba, např. církev. Stát nebyl přímo odpovědný za zajištění 
sociálního zabezpečení a blahobytu lidí. V důsledku společenských změn, k nimž došlo na konci 19. a 
na počátku 20. století, se role státu a jeho zásahů do života lidí začala výrazně zvyšovat.16 Historie 

moderního sociálního státu sahá do 40. let 19. století, kdy Otto von Bismarck, německý kancléř, zavedl 
v některých německých zemích starobní důchody, úrazové pojištění a lékařskou péči. Tyto programy 
byly zavedeny proto, aby se snížila emigrace dělníků do Spojených států, kde byly vyšší mzdy, ale 
sociální péče neexistovala.17 Postupem času se potřeby lidí rozšiřovaly, a kromě sociálního 
zabezpečení se vlády ujaly organizace nových oblastí, jako je zdravotnictví, školství a věda, doprava, 
ochrana životního prostředí, zemědělství, kultura atd. Vlády rozšířily své aktivity i na sociální oblast a 
vznikl koncept sociálního státu. 

Sociální stát není určen pro chudé, jeho cílem je chránit lidi před chudobou. Pojem "sociální stát" je v 
literatuře definován různě. Esping-Andersen (1999) tvrdí, že po druhé světové válce zahrnoval sociální 
stát především státní zásahy, které měly snížit ekonomickou nejistotu, kterou lidé zažívali během 
"neaktivních" let života.18 Pestieau (2006) se zaměřuje na vymezení funkcí sociálního státu. Kromě 
zmírňování sociálních rizik poskytuje sociální stát také sociální pomoc a podporuje vzdělávání. Sociální 
stát se tedy nezabývá pouze "neaktivními" občany, ale také např. nízkopříjmovými rodinami s velkým 
počtem dětí apod.19 Podle Sandma (1995) lze na sociální stát nahlížet ze dvou hledisek: (1) sociální stát 
označuje tu část veřejného sektoru, která se zabývá přerozdělováním prostřednictvím sociálního 
zabezpečení a poskytováním sociálních dávek, které mají silnou přerozdělovací funkci, jako je 
vzdělávání a zdravotnictví; (2) obecně popisuje hospodářskou a sociální politiku země, která 
upřednostňuje snižování nerovností a ochranu jednotlivce před sociálními riziky, jako je ztráta 
zaměstnání nebo nemoc.20  

 
15 Encyclopedia Britannica (10.10.2020) 
16 Ware, A., Goodin, R. E., 1990 
17 Boundless Political Science (5.10.2020) 
18 Esping-Andersen, G., 1999 
19 Pestieau, P., 2006 
20 Sandmo, Agnar., 1995 
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Další kapitola obsahuje stručný přehled různých typů sociálních států a způsobu, jakým definují a 
organizují nabídku veřejných a společných statků a služeb. 

ř ů
Obecným předpokladem (alespoň v teorii) je, že všechny státy jsou určeny k tomu, aby svým 
obyvatelům poskytovaly fyzickou bezpečnost, práva a svobody. Organizace poskytování veřejných a 
společných statků je důležitým úkolem k dosažení tohoto cíle. Způsob, jakým to země dělají, závisí na 
názorech vlády na sociální zabezpečení 

V roce 1990 dánský sociolog G. Esping-Andersen vypracoval model pro zařazení států blahobytu do tří 
hlavních skupin: sociálnědemokratické, liberální a korporativně-konzervativní.21 Tato klasifikace je 

založena na dvou klíčových faktorech: (1) komodifikace, tj. míra závislosti poskytování služeb péče na 
trhu, a (2) míra kolektivního přidělování. K vytvoření indexu autor použil ukazatele politiky starobních 
důchodů, zdravotní péče a pojištění v nezaměstnanosti. Kromě tohoto indexu byly použity různé 
ukazatele sociální péče a byla ověřena shoda zemí se získanými výsledky.22  

Podle této studie jsou Austrálie, Kanada, Japonsko, Švýcarsko a Spojené státy liberálními sociálními 
státy, Rakousko, Belgie, Francie, Německo a Itálie konzervativními sociálními státy a Dánsko, Finsko, 
Nizozemsko, Norsko a Švédsko sociálně demokratickými sociálními státy. O deset let později R. E. 
Goodin, B. Headey, R. Muffels a H.-J. Dirven (1999) rovněž rozdělili sociální státy do těchto tříd a v 
zásadě zopakovali výsledky Esping-Andersena (1990).23   

Liberální sociální systém upřednostňuje hospodářský růst. Tento systém se vyznačuje skromnými 
univerzálními transfery nebo plány sociálního pojištění. Sociální dávky pokrývají spíše potřeby 
nízkopříjmové pracující třídy. Nárok na dávky je obvykle stigmatizován a prahy podpory jsou navrženy 
tak, aby si lidé nevybírali sociální pomoc místo práce. Cílem tohoto systému je vytvořit situaci, kdy by 
každý, kdo může vykonávat placenou práci, tak činil, aby si zajistil vlastní blahobyt. V liberálním 
sociálním státě je chudoba i sociální stratifikace vysoká. Pozitivními hodnotami tohoto systému jsou 

rovnost příležitostí, konkurence a sociální práva.24  

Sociálnědemokratický systém sociálního zabezpečení je vysoce rovnostářský ve svém účelu a 
nápadně univerzální ve svém politickém stylu. Sociální demokraté neusilují pouze o vymýcení 

chudoby, ale obecně usilují o podporu sociální rovnosti. Pro tento systém jsou charakteristické vysoké 
sociální výdaje, dekomodifikace sociálních práv a sociální stratifikace. Stát se také podílí na péči o děti, 
seniory a bezmocné. Všichni obyvatelé země jsou tak napojeni na jeden univerzální systém pojištění, 
z něhož každý dostává podporu závislou na výdělku a kde mají všichni stejná práva bez ohledu na 
postavení nebo pohlaví. Takový systém vytváří mezi občany solidaritu se státem, protože všichni jsou 
na státu závislí, cítí se také povinni platit daně na udržení systému.  

 
21 Esping-Andersen, G., 1990 
22 Ibid 
23 Goodin, R. E.; Headey, B., Muffels, R., Dirven, H.-J., 1999 
24 Ibid 
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Vysoké sociální náklady mohou mít zároveň negativní důsledky, například záměrnou touhu být 
nezaměstnaný a pobírat dávky. Pozitivní skutečností je, že vytváření příznivých podmínek pomáhá 
člověku rychle se přizpůsobit měnící se situaci. Vědomí, že v případě nehody nebo ztráty zaměstnání 
je k dispozici náležitá podpora, snižuje citlivost jednotlivce na riziko. Systém zdravotního pojištění je 

důležitý pro rozvoj zdraví v celé zemi. Pokud je člověk nemocný a nemocenská dávka je slušná, volí 
občan nejrozumnější možnost – zůstává doma, aby se uzdravil.25  

V korporativně-konzervativním systému je trh jako potenciální garant blahobytu marginalizován a 

garance sociálních práv není považována za reálnou alternativu k dosažení materiálního blahobytu. 
Tento systém usiluje o zachování sociálních hierarchií a sociálních statusů. Protože se stát zaměřuje 
na udržování statusových rozdílů, není redistribuční účinek státu významný. Tento systém je většinou 
ovlivněn církví a usiluje o zachování tradičních rodinných hodnot. V tomto systému je rodina hlavním 
poskytovatelem sociálních služeb. Zásah státu spočívá především v distribuci finanční podpory 
rodinám, které musí zajistit fungování sociálních služeb. Sociální zabezpečení obvykle vylučuje 
nezaměstnané ženy, ale rodinné dávky zvýhodňují matky. Mateřské školy a další instituce poskytující 
pečovatelské služby jsou většinou málo rozvinuté.26  

Bez ohledu na to, zda je postoj státu k sociálním dávkám liberální, sociálnědemokratický nebo 
konzervativní, je úkolem všech zemí organizovat rozdělování veřejných a společných statků tak, aby 
maximalizovaly blahobyt svých občanů. Všechny vlády se zabývají správou soudů, zajišťováním policie 
a zajišťováním kontinuity vládnoucích institucí. Také téměř každý národ v historii měl armádu, všechny 
moderní státy provádějí určité činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a podporují výzkum. 
Všechny vlády vynakládají prostředky na věci jako obrana, výzkum, čistota ovzduší a silnice. Zároveň 
se většina vlád stará také o sociální zabezpečení. Jedná se o podpory v nemoci, při pracovních úrazech, 
pracovní neschopnosti a v nezaměstnanosti. Všechny výše uvedené služby mají veřejný nebo společný 
charakter.27 Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se projevují pouze ve volbě prostředků k dosažení cílů.  

ěř
Abychom pochopili, zda země splnila svůj hlavní cíl a zvýšila blahobyt svých obyvatel, je nutné měřit 
blahobyt lidí. Jak to provést? Za účelem měření účinnosti systémů sociálního zabezpečení při zvyšování 
blahobytu občanů byly vyvinuty různé ukazatele. Nejznámějším ukazatelem je hrubý domácí produkt 

(HDP). Bohužel to není dobrý ukazatel pro měření blahobytu společnosti. Abychom získali přehled o 
tom, co se ve společnosti děje, je třeba kromě HDP zohlednit i sociální a environmentální vývoj, neboť 
nehmotný blahobyt je důležitým kritériem pro dosažení celkové pohody a štěstí lidí. K měření vývoje 
životního prostředí lze například použít ekologickou stopu, která zohledňuje dopad vzorců spotřeby a 
výroby na životní prostředí. Více informací o tomto ukazateli je k dispozici na adrese 
www.footprintnetwork.org.  

Měření lidského blahobytu a výkonnosti vládních aktivit v oblasti sociálního zabezpečení je pro OECD 
klíčovou prioritou. Nejnovější studie OECD "Jak se žije? 2020" poskytuje srovnatelné statistické údaje 

 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 
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o tom, jak se změnil život lidí žijících v OECD a vybraných partnerských zemích. Tento rámec sociálního 

zabezpečení v současné době obsahuje 11 souvisejících dimenzí28: 

• materiální podmínky, které utvářejí ekonomické možnosti lidí (příjmy a bohatství, bydlení, 
práce a kvalita zaměstnání); 

• faktory kvality života, které zahrnují to, jak dobře se lidé mají (a jak dobře se cítí), co umí a 
mohou dělat a jak zdravé a bezpečné je místo, kde žijí (zdraví, znalosti a dovednosti, kvalita 
životního prostředí, subjektivní pohoda, bezpečnost); 

• jak jsou lidé propojeni a angažováni a jak a s kým tráví svůj čas (rovnováha mezi pracovním a 
soukromým životem, sociální vazby, občanská angažovanost). 
 

Poslední průzkum provedený v roce 2018 ukazuje, že se život ve srovnání s rokem 2010 zlepšil. Lidé 
žijí déle, jsou bezpečnější, průměrná míra vražd v zemích OECD klesla o čtvrtinu a lidé se cítí 
bezpečněji, když chodí po městě. Zvýšila se míra zaměstnanosti i příjmy a lidé byli se svým životem 
spokojenější než v roce 2013. K poklesu blahobytu došlo v oblasti sociálních interakcí a zvýšila se také 
finanční nejistota. 7 % lidí uvádí, že životní spokojenost je velmi nízká, a významná menšina (13 %) 
zažívá v běžný den více negativních než pozitivních pocitů. Více informací naleznete na domovské 
stránce OECD http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm.  

Výše uvedený seznam ukazatelů pro měření blahobytu a sociální pohody není vyčerpávající. Na 
internetu lze nalézt širokou škálu metodik měření blahobytu. 

Účelem tohoto studijního materiálu bylo poskytnout přehled o tom, jak různé typy států sociálního 
blahobytu definují, co představuje optimální poskytování veřejných a společných statků, a řeší 
problém free-rider a externích nákladů. K dosažení cíle byl vysvětlen význam pojmu blahobyt. 
Nejjednodušší definice blahobytu je prostě dobrý pocit. Blahobytu lze dosáhnout uspokojením potřeb 
a/nebo odstraněním zbytečných přání. Americký psycholog Abraham H. Maslow vysvětlil, že lidská 
pohoda je založena na uspokojování fyziologických a bezpečnostních potřeb lidí. Když jsou základní 
potřeby uspokojeny, člověk usiluje o realizaci svých sociálních potřeb. Z ekonomického hlediska 
uspokojování potřeb vyžaduje spotřebu různých druhů statků. 

Na základě rysů soupeření a vyloučení se statky dělí na soukromé, klubové, společné a veřejné. Tržní 
ekonomika je relativně úspěšná při poskytování soukromých a klubových statků, ale selhává při 
poskytování veřejných a společných statků. Z hlediska tržní ekonomiky jsou veřejné a společné statky 
tržním selháním, což znamená, že soukromý sektor tyto statky a služby neposkytuje. Spotřeba 
společných a veřejných statků je spojena s problémem "free-rider", který vede k nadměrné spotřebě 
těchto statků a v konečném důsledku způsobuje externí náklady pro společnost. 

K vyřešení výše uvedených selhání trhu musí zasáhnout vláda. Ekonomové navrhují dva způsoby:  

 
28 OECD Better Policies for Better Life. How’s Life? 2020 (14.08.2020) 
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• Podle neoklasického přístupu by vláda měla organizovat přeměnu veřejných a společných 
statků na soukromé statky. 

• Podle keynesiánského přístupu by vláda měla sama organizovat rozdělování veřejných a 

společných statků pomocí různých "příkazových a kontrolních" opatření.  
 

Způsob, jakým vlády organizují poskytování veřejných a společných statků, závisí na přístupu vládní 
politiky k sociálnímu zabezpečení. Liberální sociální stát upřednostňuje hospodářský růst, který 
umožňuje většině občanů zajistit si vlastní blahobyt. Sociálnědemokratický sociální stát usiluje o 
odstranění chudoby a snaží se podporovat sociální rovnost. Tento systém se vyznačuje vysokými 
sociálními výdaji. Obyvatelstvo země je soustředěno v systému všeobecného pojištění, z něhož jsou 
rozdělovány podpory založené na výdělku a univerzální sociální služby. V konzervativním systému je 
trh jako potenciální garant blahobytu marginalizován a sociální práva nejsou zahrnuta mezi prvky 

nezbytné pro dosažení blahobytu. Hlavní myšlenkou je, že zásahy státu jsou minimální, se zaměřením 
na peněžité dávky, které umožňují, aby sociální služby poskytovaly rodiny. 

Země a sdružení zemí používají k měření výsledků a účinnosti svých sociálních politik širokou škálu 
ukazatelů. Příkladem takových ukazatelů je HDP, ekologická stopa, průzkum OECD "Jak se žije?" atd. 
Na základě výsledků země utvářejí své sociální politiky ve snaze kombinovat poskytování veřejných a 
kolektivních dávek tak, aby se zvýšil blahobyt jejich občanů. 
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ř
Klubové zboží  
Klubové zboží je vyloučitelné, což znamená, že spotřebitel nemůže produkt používat, pokud za něj 
přímo nezaplatí, a je nerivalitní, což znamená, že spotřeba jedné osoby nebrání spotřebě jiné osoby. 
 
Společné statky  
Společné statky se vyznačují nevylučitelností a rivalitou. 
 
Vyloučitelnost  
Zboží je vyloučitelné, pokud je možné zabránit lidem, kteří za něj nezaplatili, aby k němu měli přístup. 
 
Externí náklady  
Externí náklady jsou náklady, které vznikají jednotlivci, společnosti nebo společenství v důsledku 
ekonomické transakce, které se přímo neúčastní. 
 
Problém volné jízdy  

Problém volné jízdy spočívá v tom, že k selhání trhu dochází tehdy, když ti, kdo mají prospěch ze zboží 
nebo služeb, za ně neplatí nebo platí nedostatečně. Současně není možné vyloučit přístup k těmto 
statkům nebo jejich užívání ze strany neplatičů.  
 
Tržní selhání  
Tržní selhání je ekonomická situace definovaná neefektivním rozdělováním zboží a služeb na volném 
trhu. 
 
Potřeba  
Potřeba označuje něco, co je nutné k přežití. 
 
Soukromý statek  

Soukromý statek je statek, o který jednotlivci soutěží, aby získali zboží a službu, a pokud spotřeba 
tohoto statku jednou osobou brání spotřebě někoho jiného. 
 
Veřejný statek  
Veřejný statek je statek, který je nevyloučitelný a nekonkuruje si. Znamená to, že jednotlivci nemohou 
být vyloučeni z užívání a užívání jedním jednotlivcem nesnižuje dostupnost pro ostatní, nebo že zboží 
může být užíváno současně více než jednou osobou. 
 
Rivalitní  

Zboží je rivalitní, pokud jeho spotřeba jedním spotřebitelem brání současné spotřebě jinými 
spotřebiteli nebo pokud spotřeba jednou osobou snižuje možnost spotřeby jiné osoby. 
 
Sociální zabezpečení 
 Sociální zabezpečení zahrnuje státní systém podpory v nemoci, při pracovních úrazech, pracovní 
neschopnosti a v nezaměstnanosti. 
 
Sociální zabezpečení  
Sociální zabezpečení je systém pro zajištění různých svobod lidí a vytváření lepších příležitostí pro 
hospodářský rozvoj prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů. 
 

"Tragédie společných statků"  
Tragédie společných statků je ekonomický problém, při kterém má každý jedinec motivaci 
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spotřebovávat zdroj na úkor ostatních jedinců. To vede k nadměrné spotřebě, nedostatečným 
investicím a nakonec k vyčerpání zdroje. 
 
Sociální péče  
Sociální péče je druh státní podpory, jejímž cílem je zajistit členům společnosti uspokojení základních 
potřeb. 
 
Stát blahobytu  

Stát blahobytu je stát, který se zavazuje poskytovat svým občanům základní ekonomické zabezpečení 
tím, že je chrání před tržními riziky spojenými se stářím, nezaměstnaností, nehodami a nemocemi. 
 
Blahobyt  

V evropském kulturním prostoru je blahobyt založen na následujících hodnotách: dobré zdraví, 
pohodlné životní podmínky, osobní svoboda, bezpečné pracovní podmínky a záruky v případě 
nezaměstnanosti. Blahobyt znamená pouze cítit se dobře. 
  



 
 

 

15 
 

1. Boundless Political Science. The Welfare State. 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-politicalscience/chapter/the-welfare-state/ 

(5.10.2020) 

2. BoyceWire. Behavioural economics.  https://boycewire.com/ (30.09.2020) 

3. Encyclopedia Britannica. Social welfare program. https://www.britannica.com/topic/social-

welfare-program (10.10.2020) 

4. Esping-Andersen, G. (1999). Social foundations of postindustrial economies. Oxford: Oxford 

University Press 

5. Esping-Andersen, G. (1990) The three worlds of welfare capitalism. Princeton: Princeton 

University Press,  

6. Goodin, R. E., Headey, B., Muffels, R., Dirven, H.-J. (1999) The Real Worlds of Welfare 

Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press 

7. Hardin, G. Tragedy      of the Commons. 

https://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html (05.05.2020) 

8. Kerem, K., Randveer, M. Mikro- ja makroökonoomika põhikursus. Tallinn: Külim, 2007 

9. Lehrer, E. (2018) Politics of Public Goods. National Affairs Vol 45 

https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/a-politics-of-public-goods  

10. Mnmeconomics. Rivalry and excludability. 

https://mnmeconomics.wordpress.com/2011/10/21/rivalry-and-excludability/ (30.09.2020) 

11. OECD Better Policies for Better Life. How’s Life? 2020 http://www.oecd.org/sdd/how-s-life-

23089679.htm (14.08.2020) 

12. Pestieau, P. (2006). The Welfare State in the European Union: Economic and Social 

Perspectives. Oxford: Oxford University Press 

13. Professional Academy. Maslow’s hierarchy of needs. 
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-

hierarchy-of-needs (08.05.2020) 

14. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-

happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills (05.05.2020) 

15. Purju, A. (2004). Heaoluökonoomika ja heaolu mõiste. Sotsiaaltrendid (6−8).. Tallinn: 
Statistikaamet. 

16. Sandmo, A. (1995). Introduction: The Welfare Economics of the Welfare State - The 

Scandinavian Journal of Economics Vol. 97, iss:4, pp. 469 – 476 

17. Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of 

Economic Performance and Social Progress. Institut national de la statistique et des 

économiques.  

18. Sutrop, M. Kas Eesti jagab Euroopa väärtusi. RiTo 11, 2016  

19. ThoughtCo. Social Sciences. https://www.thoughtco.com/social-sciences-4133522 

(12.10.2020) 

20. Ware, A., Goodin, R. E. Needs and welfare. London: Sage, 1990 

21. World Database of Happiness https://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/ (3.09.2020) 

  

https://courses.lumenlearning.com/boundless-politicalscience/chapter/the-welfare-state/
https://boycewire.com/
https://www.britannica.com/topic/social-welfare-program
https://www.britannica.com/topic/social-welfare-program
https://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html
https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/a-politics-of-public-goods
https://mnmeconomics.wordpress.com/2011/10/21/rivalry-and-excludability/
http://www.oecd.org/sdd/how-s-life-23089679.htm
http://www.oecd.org/sdd/how-s-life-23089679.htm
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills
https://www.thoughtco.com/social-sciences-4133522
https://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/


 
 

 

16 
 

Pro lepší pochopení teoretické části studijního materiálu "Veřejné statky a sociální blahobyt", její 
propojení s realitou a již existujícími poznatky se doporučuje souběžně s četbou teoretické části 
provádět níže popsaná cvičení. Cílem aktivního učení je rozvíjet schopnost žáka samostatně myslet a 
samostatně řídit své učení.       
 

Úkolem učitele v procesu aktivního učení je vytvořit příznivé prostředí, které umožní každému žákovi 
dosáhnout maximálního rozvoje podle jeho schopností. Neexistuje žádný konkrétní návod, jak 

dosáhnout samostatného myšlení, ale existují určité podmínky, které podporují samostatné myšlení. 
Jsou to: čas, tolerantní atmosféra, uznání různorodosti myšlenek a názorů, aktivní účast, riskování, 
respekt a hodnoty. Úkolem učitele je tyto podmínky ve vyučovacím procesu vytvořit. 
 

Samostatné myšlení vyžaduje čas, protože je třeba nejprve zjistit, co se o nové látce již ví; najít slova, 
kterými to vyjádřit, a vyvolat diskusi. Bez diskuse není možné získat zpětnou vazbu, která by vedla k 
rozvoji myšlení a dalšímu uvažování. U níže uvedených cvičení je uveden minimální čas na diskusi. 
Učitel může dobu diskuse podle potřeby prodloužit.  
 

Ne vždy, a ne všichni žáci se odváží nebo chtějí vyjádřit své myšlenky. Od učitele se často očekává, že 
bude mít "správnou odpověď", i když žádná "správná odpověď" neexistuje. Úkolem učitele je vytvořit 
tolerantní, podpůrnou a tvořivou atmosféru pro diskusi související s cílem úkolu. To znamená, že žáci 
mají odvahu a chuť tvořit, prezentovat a rozvíjet své myšlenky a koncepty. Aktivní účast je pro 

samostatné myšlení klíčová. Když žáci pochopí, že jejich myšlení je uznáváno, zapojují se aktivněji. 
Zároveň je úkolem učitele dát žákům jasně najevo, že vyjadřovat své myšlenky neznamená, že smí být 
vulgární nebo nevhodné. Učitel může k aktivnímu učení využít níže uvedená cvičení, stejně jako je 
může sám vytvořit. Pokud učitel vidí, že ve skupině neprobíhá žádná diskuse nebo že probíhá diskuse, 
která nesouvisí s tématem úkolu, měl by skupinovou diskusi usměrnit konkrétními otázkami. 

Žáci se často domnívají, že diskuse musí vést ke "správné odpovědi". Úkolem učitele je vytvořit ve 
třídě atmosféru, která podporuje pluralitu názorů a nápadů, což je základem pro samostatné myšlení. 
Volné myšlení může být riskantní, protože myšlenky, které se v diskusi objeví, se mohou zvláštním 
nebo dokonce protichůdným způsobem prolínat. Zde je důležité vysvětlení učitele, že je to přirozené. 
Učitel ani spolužáci by neměli během diskuse pronášet hodnotící komentáře. Brání to další diskusi. 
Když si žáci uvědomí, že si jejich názorů někdo váží, že učitel jejich názory respektuje, obvykle reagují 
zodpovědněji a pečlivěji. 
 

Pokud jsou učební úlohy pro žáka nedostupné nebo mu neposkytují dostatečnou výzvu, nevedou k 

jeho rozvoji. Pokud učení na jedné straně nabízí žákovi výzvu, která prověří jeho schopnosti, a na druhé 
straně jistotu, že učení je dostupné, jsou vytvořeny předpoklady pro maximální rozvoj žáka. Níže 
popsaná cvičení by proto měla být využívána kreativně – na míru schopnostem učících se. 
U cvičení je uvedeno, v jakých skupinách by mohla být prováděna. Pokud je však výuka prováděna 
individuálně, lze všechna tato cvičení provádět samostatně. 



 
 

 

17 
 

ř
Název aktivity Cvičení 1. Seznam mých potřeb 

Shrnutí Cvičení se provádí po seznámení s tématem, ale před výukou kapitoly 1 teoretické 
části. 
 
Obsah cvičení: 
- Každý žák si vytvoří seznam svých potřeb. Tento seznam může obsahovat 
nejméně 25 (nebo více) potřeb. Každou potřebu napíše na samostatný řádek. 
- Každý žák diskutuje o svém seznamu potřeb s nejméně dvěma spolužáky (diskuse 
probíhá s každým spolužákem zvlášť). Během diskuse jsou žáci požádáni, aby svůj 
seznam doplnili. 
- Žák (žáci) může (mohou) svůj seznam prezentovat skupině. Během prezentace 
mohou spolužáci svůj seznam potřeb doplnit. 
 
Alternativní možnost: 
Toto cvičení lze provést tak, že všichni žáci přijdou k tabuli a napíší jednu nebo více 
potřeb. Na tomto seznamu mohou být také přání a touhy. Učitel seznam 
neopravuje. 

Cíle Žák si může všímat potřeb. 

Materiály Papír a tužka / tabule a fixa 

Čas Minimálně 15 minut 
 

Velikost skupiny - 

Instrukce pro učitele 
 

Seznamy potřeb pravděpodobně obsahují přání. Nejsou zpočátku řešeny. 
Rozdílem mezi potřebami a přáními se zabývají následující cvičení. 
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ř ř
ř

Název aktivity Cvičení 2. Rozlišování základních potřeb, sociálních potřeb a přání 

Shrnutí Cvičení se provádí po prostudování kapitoly 1 teoretické části. 
 
Obsah cvičení: 
- Vyměňte si seznamy potřeb, které jste si vytvořili během cvičení 1. 
- Základní potřeby, sociální potřeby a přání jsou vyznačeny barevně. 
- Seznam se vrátí původnímu autorovi a o případném doplnění se společně 
diskutuje. 
 
Alternativní řešení: V průběhu hodiny se účastníci seznámí s potřebami, které mají 
být uspokojovány: 
Učitel pod vedením žáků rozlišuje základní potřeby, sociální potřeby a přání v 
seznamu napsaném na tabuli. 

Cíle Žák dokáže rozlišit základní potřeby, sociální potřeby a přání. 

Materiály Seznam potřeb a barevné tužky / seznam potřeb na tabuli a barevné fixy. 

Čas Minimálně 5 minut 

Velikost skupiny - 

Instrukce pro učitele 
 

V případě potřeby učitel pomůže žákům rozlišit potřeby a přání. 
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ř
Název aktivity Cvičení 3. Soukromé statky, klubové statky, kolektivní statky, veřejné statky 

Shrnutí Cvičení se provádí po prostudování kapitoly 2 teoretické části. 
 
Obsah cvičení: 
- Každý žák přezkoumá svůj vlastní seznam potřeb / přání a zaznamená soukromé, 
klubové, komunitní a veřejné výhody. Toto cvičení lze provést také ve dvojicích. 
- Pokud na stávajícím seznamu chybí příklady některých statků, seznam se ve 
spolupráci se spolužákem aktualizuje. Cílem je sestavit seznam potřeb / přání s 
různými statky. 
 
Alternativní řešení: V případě, že se jedná o zboží, které je potřeba, je možné použít 
tzv: 
Učitel pod vedením studentů označí v seznamu napsaném na tabuli soukromé, 
klubové, společenské a veřejné statky. V případě potřeby seznam doplní. 

Cíle Žák je schopen ve svém seznamu potřeb / přání zaznamenat různé druhy výhod. 

Materiály Seznam potřeb a přání a tužka / seznam potřeb a přání na tabuli a fix. 

Čas Minimálně 10 minut 

Velikost skupiny - 

Instrukce pro učitele 
 

V případě potřeby učitel pomůže žákům identifikovat existující výhody a doplnit 
seznam výhod. 
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ř č
ř ů

Název aktivity Cvičení 4. Problémy spojené se spotřebou společných a veřejných statků 

Shrnutí Cvičení se provádí po prostudování kapitoly 3 teoretické části.  
 
Obsah cvičení: 
- V posluchárně se rozdělíme do skupin po 3-4 členech. 
- Každá skupina dostane větší papír na kreslení a barevné fixy. 
- Učitel zadá každé skupině jeden společný nebo veřejný statek. Může to být 
například řeka v místní oblasti, přírodně krásné místo, veřejný park nebo náměstí 
apod. 
- Na základě předmětu zadaného učitelem a s využitím znalostí získaných v kapitole 
3 studenti sestaví příběh o problému free-riders, nadměrné spotřeby, znečištění, 
škodách způsobených znečištěním a externích nákladech. 
- Příběh zobrazí jako obrázek, kreslený vtip, schéma apod. 
- Uspořádá se výstava. Divákům vysvětlí situace zobrazené na obrázku. V případě 
potřeby podají vysvětlení autoři obrázku. 

Cíle Žák dokáže propojit problémy spojené se spotřebou společných a veřejných 
statků. 

Materiály Větší papír a barevné fixy 

Čas Minimálně 25 minut 

Velikost skupiny 3 - 4 žáci 

Instrukce pro učitele 
 

Před provedením studie učitel vyhledá společné nebo veřejné statky, které v dané 
oblasti skutečně existují a které lze využít. 
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č

Název aktivity Cvičení 5. Sestavení seznamu služeb sociální péče poskytovaných v mé zemi 

Shrnutí Cvičení se provádí před výukou kapitoly 5 teoretické části.  
 
Obsah cvičení: 
- V posluchárně se rozdělíme do skupin po 2-3 členech. 
- Skupiny studentů sestaví seznam služeb sociální péče poskytovaných v jejich 
zemi. 
- Vedle názvu služby se napíší běžné a veřejné statky a "naše potřeba, která bude 
uspokojena". 
- Jedna skupina svůj seznam představí. Ostatní skupiny mohou pomoci tento 
seznam doplnit. Tímto způsobem vznikne přesný seznam služeb sociální péče. 
 
Alternativní řešení: V případě, že se jedná o sociální službu, která je poskytována v 
rámci sociální služby, je možné využít tzv: 
- Všichni žáci přijdou k tabuli a společně napíší seznam služeb sociální péče s 
uvedením statků a potřeb. 
- Žáci vyjmenují služby sociální péče spolu se zbožím a potřebami a učitel je napíše 
na tabuli. 

Cíle Žák zná služby sociální péče a dokáže je spojit s výhodami a potřebami. 

Materiály Papír a tužka / tabule a fixa 

Čas Minimálně 10 minut 

Velikost skupiny 2-3 žáci 

Instrukce pro učitele 
 

V případě potřeby učitel pomůže při sestavování seznamu návodnými otázkami. 
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č
Název aktivity Cvičení 6. V jakém společensko-politickém systému žiji? 

Shrnutí Cvičení se provádí po prostudování kapitoly 5 teoretické části. 
 
Obsah cvičení: 
- Při pohledu na seznam služeb sociální péče ve cvičení 5 a s využitím znalostí žáků 
o politice společně diskutujte o tom, v jakém společensko-politickém systému žije 
žák: v liberálním, sociálnědemokratickém nebo konzervativním. 
- Jak by vypadala sociální politika v různých systémech? 

Cíle Žák je schopen dát do souvislosti poskytování společných a veřejných statků se 
sociální politikou. 

Materiály Seznam služeb sociální péče sestavený ve cvičení 5. 

Čas Minimálně 20 minut 

Velikost skupiny - 

Instrukce pro učitele 
 

Učitel připraví různé vládní koalice na základě existujících stran v zemi a v případě 
potřeby pomůže oživit diskusi návodnými otázkami. 
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č ě ě ě
Název aktivity Cvičení 7. Viz materiály OECD "Jak se žije? 2020". Jaká doporučení byste sdělili 

vládě své země? 

Shrnutí Cvičení se provádí po prostudování kapitoly 6 teoretické části. 
 
Obsah cvičení: 
- V posluchárně se rozdělíme do skupin po 2-3 členech. 
- Žáci si prostudují studii OECD "Jak se žije? 2020" video nebo slajdy a výsledky pro 
danou zemi. 
- Na základě těchto materiálů skupina sestaví seznam doporučení, která by stát 
mohl učinit pro zvýšení blahobytu svých obyvatel. 
- Zvolí se moderátor a tajemník prezentace skupinové práce. Úkolem moderátora 
je vést diskusi a úkolem tajemníka je napsat balíček doporučení na tabuli. 
- Následuje prezentace skupinové práce a diskuse, během níž je formulován 
balíček doporučení. 

Cíle Žák zná úlohu státu při poskytování společných a veřejných statků. 
 

Materiály Z webových stránek OECD "Jak se žije? 2020" obecné výsledky ve formě diapozitivu 
nebo videa a výsledky pro jednotlivé země. http://www.oecd.org/statistics/how-
s-life-23089679.htm  

Čas Minimálně 30 minut 

Velikost skupiny 2-3 žáci 

Instrukce pro učitele 
 

Učitel podporuje práci žáka podle potřeby. 
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Kvíz o veřejných statcích a sociálním blahobytu je interaktivní studijní materiál, který podporuje studii 
o sociálním blahobytu vypracovanou v rámci projektu "Fresh-up Economics Towards Economic 
Literacy in Europe". 
 
Cílem projektu "Fresh-up Economics" je začlenit sociálně-ekonomické otázky do vzdělávání dospělých 
tím, že poskytne vzdělavatelům dospělých informace a výukové materiály, které zvýší jejich 
kompetence při podpoře vzdělávání v oblasti sociálně-ekonomických otázek. 
Vyzkoušejte si své znalosti o veřejných statcích a sociálním blahobytu. Kvíz obsahuje 10 otázek s 
výběrem odpovědí a 10 krátkých vysvětlujících příběhů. 
 
Otázky 

 
1. Otázka 

V jakém pořadí by měly být uspokojovány potřeby a přání, aby se zvýšil lidský blahobyt? 

Varianty odpovědí 

• Fyziologické potřeby, bezpečnostní potřeby a přání  

• Přání, fyziologické potřeby a potřeba bezpečí 

• Přání, potřeby bezpečí a fyziologické potřeby 

 

Vysvětlení 

Blahobytu lze dosáhnout uspokojením společenských potřeb a/nebo odstraněním zbytečných přání 
lidí. Podle Maslowovy hierarchie potřeb je lidská pohoda založena na uspokojení fyziologických potřeb 
(jídlo, voda, vzduch, spánek atd.) a potřeb bezpečí (fyzická a finanční bezpečnost, jistota zaměstnání, 
zdraví). Tyto dvě skupiny potřeb se také nazývají základní potřeby. Když jsou základní potřeby 
uspokojeny, člověk usiluje o realizaci svých sociálních potřeb. Všichni vyhledáváme sociální vazby s 
přáteli a rodinou a chceme, aby si nás druzí vážili. Přitom se snažíme zvýšit svou sebeúctu a 
sebevědomí. Seberealizace je realizace plného potenciálu člověka. Jedná se o nejvyšší stupeň 
hierarchie, o který usilujeme. 

 

Potřeby a přání jsou často zaměňovány za synonyma, a tak se používají zaměnitelně. Ve skutečnosti 
se potřeba vztahuje k něčemu, co je nutné k přežití, a touhy se týkají věcí a jevů, po kterých lidé v 
životě touží. Přežití člověka není ohroženo, pokud není schopen naplnit své touhy, zejména vzhledem 
k tomu, že touhy jsou nekonečné, protože nikdy nejsme zcela uspokojeni. 
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Obrázek 

 

Maslowova hierarchie potřeb 

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-

advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs 

 

2. Otázka 

Cílem státu je zvýšit sociální blahobyt občanů. Pokud chce stát tohoto cíle dosáhnout, distribuci jakého 
typu statků by měl organizovat? 

Varianty odpovědí 

● Soukromé a klubové statky  

● Veřejné a společné statky 

● Společné a soukromé statky 

Vysvětlení 

Většina statků, o kterých lidé obvykle uvažují, jsou soukromé statky (soupeřící a vyloučené). 
Soukromými statky jsou například mobilní telefony, oblečení, auta, ledničky, hodinky, spotřební zboží 
a soukromé služby, jako jsou kadeřnické a kosmetické služby atd. Rozdělování soukromých statků 
probíhá na trhu v důsledku nabídky a poptávky. 

Klubové statky (vyloučené, nekonkurenční) jsou například Wi-Fi, internet, satelitní televize, soukromé 

parky, soukromé silnice atd. 

Společné statky (nevylučitelné, konkurenční) jsou například divoký rybolov. Pokud jeden člověk chytá 
ryby z veřejného jezera, není možné zabránit ostatním, aby lovili na stejném místě; čím více jeden 
člověk chytá, tím se snižuje šance ostatních na ulovení ryb. 

Veřejným statkem (nevylučitelným, nekonkurujícím) je například obrana státu. Není možné chránit 
před vojenskými útoky pouze ty lidi, kteří si národní obranu zaplatili. Zároveň přidání jedné chráněné 
osoby neoslabuje ochranu ostatních.  

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
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Veřejné a společné statky jsou tržním selháním. To znamená, že trh nemůže tyto statky distribuovat a 
je nutný veřejný zásah. Způsob, jakým vlády organizují distribuci veřejných a společných statků, závisí 
na přístupu vlády k sociálnímu blahobytu. 

3. Otázka 

Vyjmenujte účel sociální péče. 
 

Varianty odpovědí 

● Poskytovat podporu v případě nemoci, pracovního úrazu, pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti. 
● Zajistit uspokojování základních potřeb v oblasti veřejných a společných statků. 
● Zajistit poskytování kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb 

 

Vysvětlení 

Sociální péče je druh státní podpory, jejímž cílem je zajistit, aby členové společnosti mohli uspokojovat 
své základní potřeby. Často se sociální zabezpečení používá jako synonymum pro sociální zabezpečení, 
ale ve skutečnosti sociální zabezpečení zahrnuje pouze vládní systém podpory v nemoci, při 
pracovních úrazech, pracovní neschopnosti a v nezaměstnanosti. Nástroji souvisejícími se sociálními 
dávkami mohou být jak dávky, tak služby. Stát, který přebírá odpovědnost za sociální zabezpečení, se 
nazývá sociální stát. 

 

4. Otázka 

Liberální sociální stát v zájmu zvýšení sociálního blahobytu upřednostňuje hospodářský růst, který 
občanům umožňuje pracovat a vytvářet vlastní blahobyt. Která z těchto zemí se řídí liberálními 
myšlenkami? 

Varianty odpovědí 

● Švýcarsko 

● Nizozemsko 

● Francie 

 

Vysvětlení 

Cílem liberálního systému je vytvořit situaci, kdy by každý, kdo může podnikat nebo vykonávat 
placenou práci, tak činil a zajistil si vlastní blahobyt. Sociální dávky sice existují, ale ve většině případů 
pokrývají pouze potřeby nízkopříjmové pracující třídy. V liberálním sociálním státě je chudoba i sociální 
stratifikace vysoká. 
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5. Otázka 

Systém, který usiluje o zvýšení sociálního blahobytu vymýcením chudoby a podporou sociální rovnosti, 
se nazývá: 

Varianty odpovědí 

● Korporativně-konzervativní systém sociálního zabezpečení 

● sociálnědemokratický systém sociálního zabezpečení 

● liberální systém sociálního zabezpečení 

Vysvětlení 

Cílem sociálnědemokratického systému sociálního zabezpečení je zrovnoprávnění společnosti. Z 
politického hlediska je tento systém ve svém přístupu k sociálnímu zabezpečení nápadně univerzální. 
Pro tento systém jsou charakteristické vysoké sociální výdaje, dekomodifikace sociálních práv a 

sociální stratifikace. Stát se rovněž podílí na péči o děti, seniory a bezmocné osoby. Všichni obyvatelé 
země jsou tak napojeni na jeden univerzální systém pojištění, z něhož každý dostává podporu 
založenou na výdělku a kde mají všichni stejná práva bez ohledu na postavení nebo pohlaví. Takový 
systém vytváří mezi občany solidaritu se státem, protože vzhledem k tomu, že každý je na státu do 
určité míry závislý, cítí se také povinen platit daně na udržení systému. 

6. Otázka 

Která instituce je hlavním poskytovatelem sociálních služeb v korporátně-konzervativním systému?  

Varianty odpovědí 

● Rodina 

● Církev 

● Vláda  

Vysvětlení 

V korporativně-konzervativním systému není úloha tržní ekonomiky vnímána jako potenciální záruka 
prosperity, stejně jako není pro dosažení prosperity nezbytná záruka sociálních práv. Dominuje 
udržování rozdílů ve statusu, práva jsou spojena s třídou a statusem a přerozdělovací efekt státu není 

považován za významný. Za důležité je považováno zachování tradičních rodinných hodnot a vliv 
církve. Hlavním poskytovatelem péče je tedy rodina. Státní intervence spočívá v rozdělování finanční 
podpory rodinám, které musí zajistit fungování sociálních služeb. Sociální zabezpečení vylučuje 
nezaměstnané ženy, ale matky mají rodinné dávky. Mateřské školy a další zařízení péče jsou obecně 
málo rozvinuté. Role dávek soukromého pojištění je pouze okrajová. 
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7. Otázka 

V tržním hospodářství se veřejných a společných statků vyrábí méně, než společnost chce. Co je toho 
příčinou? 

Varianty odpovědí 

● Spotřebitelé nejsou ochotni tyto statky kupovat 

● Problém "free-riderů 

● Společnosti nemohou tyto statky vyrábět 

Vysvětlení 

Důvodem nižší produkce veřejných a společných statků je skutečnost, že jejich spotřebu doprovází tzv. 
problém "free-riders". Problém "free-riders" je typem tržního selhání, ke kterému dochází, když ti, 
kteří mají prospěch z výrobků nebo služeb, za ně neplatí nebo platí málo. Zároveň není možné vyloučit 
neplatiče z přístupu k těmto statkům nebo z jejich užívání. Veřejné a společné statky tak mohou být 
nedostatečně produkovány, nadměrně využívány nebo degradovány.  

Navíc, pokud jsou mezní náklady na obsloužení jednoho dalšího zákazníka v podstatě nulové, je 

společensky optimální nabízet produkt za nulovou cenu. Výroba veřejných statků tedy není 
obchodním modelem, a proto soukromé trhy nemají motivaci je poskytovat. 

 

8. Otázka 

Jak by se měl podle neoklasické ekonomické teorie řešit problém "volných jezdců"? 

Varianty odpovědí 

● Veřejné a společné statky by se měly změnit na soukromé statky 

● Vláda by měla sama organizovat rozdělování veřejných a společných statků 

● Trh distribuuje veřejné statky bez zásahu vlády 

Vysvětlení 

Ekonomové navrhují dva způsoby řešení problému "free-rider" a problému externích nákladů:  

Podle neoklasického přístupu by vláda měla sama organizovat přeměnu veřejných a společných statků 
na soukromé statky. 

Podle keynesiánského přístupu by vláda měla sama organizovat rozdělování veřejných a společných 
statků pomocí různých "příkazových a kontrolních" opatření. 

Rozhodnutí o tom, jakým způsobem by měla vláda zasahovat do poskytování veřejných a společných 
statků, by mělo vycházet z analýzy, zda přínosy ze spotřeby těchto statků převažují nad náklady 
společnosti na jejich zdanění. Taková analýza se však neprovádí vždy, ale je věcí politického 
rozhodnutí. 
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9. Otázka 

Co se vysvětluje výrazem "tragédie společného"? 

Varianty odpovědí 

● Nadměrná spotřeba veřejných a společných statků 

● Nadměrná spotřeba soukromých statků 

● Nadměrná spotřeba klubových statků 

Vysvětlení 

Protože veřejné a společné statky nemají nabídku v tržním smyslu, jejich cena se na trhu netvoří. Ve 
společnosti existuje poptávka po těchto statcích, v jejímž důsledku lze ocenit hodnotu těchto statků. 
Čím vyšší je hodnota těchto statků ve společnosti, tím větší je poptávka a tím větší je tlak na spotřebu 
těchto statků, což v konečném důsledku vede k nadměrné spotřebě veřejných a společenských statků. 
Takovou situaci vysvětlil G. Hardin (1968) jako "tragédii společných statků". Jedná se o ekonomický 

problém, kdy každý má motivaci spotřebovávat zdroj na úkor ostatních lidí. To vede k nadměrné 
spotřebě, nedostatečným investicím a konečnému vyčerpání zdroje. 

 

10. Otázka 

Země používají k měření blahobytu hrubý domácí produkt (HDP). Co HDP měří? 

Varianty odpovědí 

● Součet cen ekonomických užitků vyprodukovaných v jednom regionu během roku. 

● Součet cen ekonomických užitků vyprodukovaných jedním národem v průběhu roku 

● Součet cen ekonomických užitků vytvořených v jedné zemi v průběhu roku 

Vysvětlení 

Hrubý domácí produkt (HDP) je součet cen celkové produkce ekonomických statků a služeb (dále také 
ekonomických statků) vyrobených v jedné zemi během roku. Mezi ekonomické statky patří například 
chléb, auto, dům, počítač, pohonné hmoty, ale také různé služby, jako jsou kosmetické služby apod. 
Růst HDP znamená pro obyvatele země lepší přístup k ekonomickým statkům a službám a možnost 
zlepšit si životní úroveň. Navzdory svému rozšířenému používání není HDP vhodným ukazatelem pro 
měření blahobytu. 
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ř
Spolupráci lze obecně chápat jako společnou výrobu (činnost) nebo spotřebu skupiny lidí pro 

jejich vzájemný prospěch. Je opakem konkurence, která je založena na individuálním úsilí o dosažení 
cíle. Existují různé přístupy k tomu, jak v ekonomii zacházet s pojmy spolupráce a konkurence. 
Komplexním řešením, jak se s nimi vypořádat, je mezinárodní obchod. Mezinárodní obchod se týká 
nákupu, prodeje nebo výměny zboží a služeb přesahující hranice jednotlivých států.  

Obchod je všestranným základem pro utváření ekonomických vztahů. Klíčová ekonomická 
teorie obchodu vysvětluje, že obchod nabízí zvýšení blahobytu a že země zapojené do mezinárodního 
obchodu mohou ze spolupráce výrazně profitovat. Volný pohyb a výměna zboží byly jedním z hlavních 
důvodů pro založení Evropské unie. V současné době EU postoupila od celní unie k jednotnému trhu a 
eurozóně devatenácti zemí. Také evropská integrace zvýšila evropskou ekonomiku pokrývající téměř 
celý kontinent, jehož členem je dvacet sedm zemí. Pojem vnitřního trhu je postaven na zásadě, že 
účastníci trhu by měli působit s co největší mírou hospodářské svobody, aniž by byli omezováni 
jakýmikoliv (národními) překážkami hospodářské soutěže. Jednotný trh zakládá EU jako jeden 
hospodářský celek s mezinárodními obchodními dohodami jako hlavní vnější pravomocí EU. Cílem 
politiky hospodářské soutěže EU je zajistit správné fungování jednotného trhu. V podstatě zajišťuje, 
aby podniky měly možnost soutěžit za rovných podmínek na trzích všech členských států. 
 
Tabulka 1. Důkazy o hospodářských výsledcích hospodářské soutěže a spolupráce 
 

 Konkurence Spolupráce 

Obchod uvnitř EU 

 

Jaká je obchodní bilance (vývoz-
dovoz) pro jakoukoli zemi v 
rámci Evropy? Získává nebo 
ztrácí daná země ekonomicky? 
Jak se změnila její obchodní 
bilance v posledních 3-5 letech? 

Vývoz a dovoz v rámci EU: vliv na 
zaměstnanost a příjmy 
 

Obchod mimo EU 

 

Vývoz EU do světa: vliv na 
zaměstnanost a příjmy 

Jak členství v EU pomáhá rozvoji 
obchodu té které země? Získává 
nebo ztrácí daná země z 
ekonomického hlediska? 
Jak se změnil její obchod / 
obchodní bilance v posledních 
3-5 letech? 
 

 
Rostoucí růst vývozu ve světě a stálý nárůst podílu obchodu na velikosti světové ekonomiky 

dokazují, že obchod nabývá stále většího významu. Růst mezinárodního obchodu byl stimulován 
neustálým snižováním obchodních bariér po druhé světové válce. Existují argumenty, které podporují 
politiku volného obchodu, i argumenty, které podporují různé druhy protekcionistické politiky. 
Ricardiánský model mezinárodního obchodu však zavádí princip komparativních výhod, který pomáhá 
pochopit důvody podporující mezinárodní obchod. Tento model například vysvětluje, jak mohou méně 
produktivní země těžit z volného obchodu se svými produktivnějšími sousedy. 

Zkoumání mezinárodních obchodních toků pomáhá odhalit účinky hospodářské spolupráce a 
konkurence. Eurostat poskytuje údaje a interaktivní vizualizaci dat o obchodu se zbožím a účincích 
obchodu na zaměstnanost a příjmy v EU. Existují různé způsoby provádění analýzy obchodu. Nejprve 
je třeba začít obecným popisem a poté přejít k detailům. Dále je třeba porovnat současnou situaci s 
minulostí a zjistit, zda růst obchodu podporuje hospodářskou soutěž a spolupráci. Některé návrhy, jak 
provést analýzu obchodu pro účely zkoumání hospodářské soutěže a spolupráce v EU, jsou uvedeny v 
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tabulce 1. 
Tento výukový scénář je pro studenty příležitostí, aby si uvědomili obchodní charakteristiky 

svých zemí. Mohou si uvědomit, jaký prospěch mají lidé z různých zemí z vývozu jejich země a jak 
důležité je zachovat ekonomickou otevřenost. V neposlední řadě mohou studenti zjistit, jak obchod 
podporuje hospodářskou spolupráci a hospodářskou soutěž v evropské ekonomice. 
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Obecně lze spolupráci chápat jako společnou výrobu (činnost) nebo spotřebu skupiny lidí za účelem 
vzájemného prospěchu.1 Je opakem konkurence, která je založena na individuálním úsilí o dosažení 
cíle. Někteří lidé vnímají konkurenci jako morálně podezřelou ve srovnání s ctnostnou spoluprací. Jak 
však říká Timothy Taylor: "...konkurence a spolupráce nejsou polární protiklady." (...) Konkurence 
označuje situaci, kdy lidé nebo organizace (např. firmy) uplatňují své úsilí a talent k dosažení určitého 
cíle a výsledky získávají v podstatě na základě svých vzájemných výkonů. (...) Spolupráce označuje 
situaci, v níž účastníci usilují o dosažení výsledků, které jsou výhodné pro obě strany, a to na základě 
vzájemné spolupráce." Pokud jsou prováděny neetickým nebo nezákonným způsobem, jsou soutěž i 
spolupráce neoprávněné, například když spolupracují zločinci nebo sportovci soutěží neférovým 
způsobem. Zatímco když spotřebitelé hledají nejlepší nabídku a společnosti usilují o vyšší zisky, může 
optimální řešení poskytnout pouze konkurence.2 A pouze prostřednictvím spolupráce mohou účastníci 
trhu získat ze směny maximum, neboť moderní trh je sítí vzájemně výhodných závislostí.3 Trhy jsou 
tedy směsí konkurence a spolupráce, které jsou obě prospěšné pro rozvoj společnosti.  

Existují různé přístupy k tomu, jak v ekonomii zacházet s pojmy spolupráce a konkurence. V 
závislosti na referenčním bodě lze hovořit o spolupráci a konkurenci mezi občany, podniky, městy, 
regiony, národy nebo státy. Na národní úrovni lze koncepty spolupráce a konkurence analyzovat interně 
(v rámci Evropy) nebo externě (vztah mezi Evropou a zbytkem světa). Jakkoli to může být komplikované, 
existuje řešení, jak je zpracovat komplexně; analýza mezinárodního obchodu. Analýza mezinárodního 
obchodu pomáhá zkoumat procesy ekonomické spolupráce a konkurence mezi zeměmi, neboť oba 
tyto aspekty jsou součástí ekonomické výměny. Mezinárodní obchod spočívá v nákupu, prodeji nebo 
výměně zboží a služeb přesahující hranice jednotlivých států. Další formou mezinárodního obchodu 
jsou přímé zahraniční investice (PZI), což znamená získání vlastnické kontroly nad společností v jiné 
zemi.  

 

Obchod byl vždy základem pro utváření hospodářských vztahů. Klíčová ekonomická teorie 
obchodu (Ricardiánský model absolutních a komparativních výhod) vysvětluje, že obchod nabízí 
zvýšení blahobytu a že země zapojené do mezinárodního obchodu mohou ze spolupráce výrazně 
profitovat. Podle této klasické obchodní teorie mohou země prostřednictvím obchodu dlouhodobě 
budovat své bohatství. Bohatství lze získat, pokud země vykazuje kladnou obchodní bilanci, tj. pokud 
je vývoz země větší než dovoz (země prodává více zboží a služeb cizincům, než od nich nakupuje). 
Moderní teorie obchodu se zaměřuje na zisky z obchodu dosažené díky specializaci výroby, nižším 
cenám a přístupu na trh. Rozhodujícím faktorem však je, že prostřednictvím inovací a přelévání znalostí 
umožňuje obchod zvyšovat produktivitu, která je základním zdrojem hospodářského růstu. 

Rostoucí růst vývozu ve světě a stálé zvyšování podílu obchodu na světové ekonomice dokazují, 
 

1 Rutherford, D. (2007), Economics: The Key Concepts, New York: Routledge, s.34 

 
2 Taylor T., The Blurry Line Between Competition and Cooperation, Dostupné z: 

https://www.econlib.org/library/Columns/y2015/Taylorcompetition.html 
 
3 Horwitz S., Economics as the Study of Peaceful Human Cooperation and Progress, Speech, Dostupné z: 
https://www.econlib.org/economics-as-the-study-of-peaceful-human-cooperation-and-progress/ 
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že obchod nabývá stále většího významu. Růst mezinárodního obchodu byl stimulován neustálým 
snižováním obchodních bariér po druhé světové válce. Ricardiánský model mezinárodního obchodu 
zavádí princip komparativních výhod, který pomáhá pochopit důvody podporující mezinárodní 
obchod. Tento model například vysvětluje, jak mohou méně produktivní národy těžit z volného 
obchodu se svými produktivnějšími sousedy.4   

Adam Smith ve své knize Bohatství národů (1776) uvedl, že skutečné bohatství země se skládá 
ze zboží a služeb, které mají její občané k dispozici. Smith vytvořil teorii absolutní výhody, podle níž 
mohou různé země vyrábět některé zboží efektivněji než jiné, a proto lze globální efektivitu zvýšit 
prostřednictvím volného obchodu. Smith se domníval, že pokud by obchod nebyl omezen, každá země 
by se specializovala na ty výrobky, které by pro ni znamenaly konkurenční výhodu, a to buď přirozenou, 
nebo získanou. Země by pak mohla využít přebytek své specializované výroby k nákupu většího 
množství dováženého zboží, než by jinak mohla vyrobit.5  V roce 1817 David Ricardo rozšířil teorii 
absolutních výhod Adama Smithe a vytvořil teorii komparativních výhod. Zdůvodnil, že z obchodu 
může stále plynout globální efektivita, pokud se země specializuje na ty výrobky, které může vyrábět 
efektivněji než jiné výrobky bez ohledu na absolutní výhodu. 

Ricardiánský model obchodu byl skutečným průlomem. Do té doby byly světové zdroje považovány 
za omezené a statické. Výsledkem bylo, že ekonomického zisku jedné země bylo dosaženo na úkor jiné. 
Tato situace se nazývá hra s nulovým součtem. David Ricardo však dokázal, že mezinárodní obchod je 
hrou s kladným součtem (win-win situace). Každá země může vyvážet zboží, v němž má největší 
relativní produktivitu, a výměnou za to dostávat zboží, jehož výroba je na domácím trhu dražší. Kromě 
toho může vývoz určitého odvětví zvýšit jeho produktivitu v důsledku učení se praxí, úspor z rozsahu 
nebo jiných faktorů.6 Komparativní výhoda se tedy stává dynamickou a může se vyvíjet v důsledku 
hospodářského rozvoje země. To znamená, že relativní výhody zemí se v průběhu času mění v důsledku 
přelévání znalostí, transferů technologií nebo akumulace výrobních faktorů. 

Od té doby se objevily další obchodní teorie, ale teorie komparativních výhod je stále platná jako 
jednoduché vysvětlení výkonnosti země v mezinárodním obchodě.7 Nová teorie obchodu zahrnula do 
teorie obchodu předpoklady o úsporách z rozsahu, diferenciaci výrobků a nedokonalé konkurenci. 
Stručně řečeno, rostoucí výnosy plynoucí z velkovýroby obchodovatelného zboží usnadňují jeho prodej 
do zahraničí za konkurenční ceny. 8 Gravitační teorie přidává také prostorový kontext, v němž 
geografická poloha ovlivňuje objem obchodu a faktor vzdálenosti obchod omezuje. Nicméně to, kolik 
země získají, závisí především na povaze komparativní výhody, která souvisí s produktivitou na úrovni 
odvětví. Země vyrábějí a vyvážejí širokou škálu zboží, které se značně liší svými vlastnostmi a kvalitou. 
Proto pokud je některá země úspěšná a dosahuje vysoké exportní výkonnosti u některých z těchto 
statků, je to s největší pravděpodobností výsledek její komparativní výhody v jejich výrobě. 
 

 
4 International Economics - Theory and Policy, p.53, Dostupné z: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-and-policy 
 
5 Daniels J.D., Radebaugh L.H., (1994), International business Environments and Operations, 7th edition, 

Addison-Wesley Publishing Company, s.170-171 
  
6 Appleyard D., Field A., (2014), International Economics, 8th edition , McGraw-Hill/Irwin, s. 58 

  
7 Fernandez-Nunez T., Marquez M.A., (2014), The dynamics of trade composition: Do trade-type 

interdependencies matter?, The Journal of International Trade & Economic Development, Taylor & Francis 
Journals, vol. 23(5), s. 710-734, p.3 
 
8 Rutherford D., (2007)… s.209 
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ř
Následující příklad ukazuje, jak funguje teorie komparativních výhod na fiktivním příkladu 

mezinárodního obchodu. Předpokládejme, že Česko a Polsko v současné době vyrábějí pivo a jablka. 
Občané spotřebovávají své vlastní domácí výrobky. V Polsku je potřeba 1 hodina práce na výrobu 1 
láhve piva nebo 2 kg jablek. V Česku je potřeba 1 hodina práce na výrobu 4 lahví piva nebo 3 kg jablek. 
Tabulka ukazuje efektivitu výroby piva a jablek (produktivitu práce) jednotlivých národů. 

 
Tabulka 1. Produktivita práce při výrobě piva a jablek v Česku a Polsku. 

 Pivo Jablka 

Česko 4 3 

Polsko 1 2 

 
 
Je zřejmé, že produktivita pracovníků v Česku je vyšší než produktivita pracovníků v Polsku, protože 

během 1 hodiny jsou schopni vyrobit více piva a více jablek (tab. 1). Lze říci, že 1 láhev piva je v Česku 
levnější, protože stojí 0,25 pracovní hodiny ve srovnání s Polskem, kde 1 láhev piva stojí 1 pracovní 
hodinu. Podobně 1 kg jablek je v Česku levnější s cenou 0,33 hodiny práce než v Polsku, kde stojí 0,5 
hodiny práce. 

Je zřejmé, že Česko má absolutní výhodu ve výrobě piva a jablek (tab. 2). Oba tyto produkty jsou v 
Česku prostě levnější než v Polsku (za předpokladu stejných nákladů na práci). Za této situace vyvstává 
otázka, zda se má Česko rozhodnout vyrábět oba produkty v tuzemsku, nebo zda je ještě možné 
dosáhnout určitých zisků ze specializace a obchodu. 

 
Tabulka 2. Náklady na výrobu (v hodinách práce) jedné láhve piva a jednoho kilogramu jablek v 

Česku a Polsku. 
 Pivo Jablka 

Česko 0,25 0,33 

Polsko 1 0,5 

 
Tabulka 3. Maximální produkce piva nebo jablek v Česku a Polsku v podmínkách specializace. 

 Produktivita Dostupné 
pracovní 
hodiny 

Maximální produkce 

 Pivo Jablka Pivo Jablka 

Česko 4 3 8 32 24 

Polsko 1 2 10 10 20 

 
 
Předpokládejme, že Česko má k dispozici 8 hodin práce a Polsko 10 hodin práce. S těmito zdroji 

mohou Česko a Polsko dosáhnout rozdílných maximálních výrobních výsledků (tab. 3). 
Výsledky všech možných výrobních výsledků jsou znázorněny v grafu (obr. 1). Přestože má Česko 

méně zdrojů (8 hodin práce) než Polsko (10 hodin práce), je schopno vyrobit více piva nebo jablek než 
Polsko. Je tomu tak proto, že Česko má vyšší produktivitu (absolutní výhodu).  
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Obrázek 1. Možný výrobní mix piva a jablek v Česku a Polsku.  

 
 

Řekněme, že zpočátku obě země vyráběly smíšený výsledek piva a jablek. Česko vyrábělo 20 lahví piva 
a 9 kg jablek. Polsko vyrábělo 5 lahví piva a 10 kg jablek. Celková produkce byla 25 lahví piva a 19 kg 
jablek. (Tab. 3) Nyní se každá země rozhodne specializovat na výrobu pouze jednoho výrobku. Při 
pohledu na výrobní náklady je zřejmé, že v Česku je výroba piva relativně levnější než výroba jablek. 
Jedná se o komparativní výhodu Česka. Zcela opačná situace je v Polsku, kde je výroba jablek relativně 
levnější než výroba piva (tab. 2). Jedná se tedy o polskou komparativní výhodu. Zdá se tedy zřejmé, že 
Česko se rozhodne vyrábět pivo a Polsko se rozhodne vyrábět jablka. 
 
Tabulka 3. Počáteční smíšená výroba piva a jablek v Česku a Polsku. 

 Pivo Jablka 

Česko 20 9 

Polsko 5 10 

Celková produkce 25 19 

 
Po specializaci se zvyšuje celková produkce piva a jablek (tab. 4).  Celkem se vyrobí 32 lahví 

piva oproti 25 předtím a 20 kg jablek oproti 19 kg předtím. Otázkou je, jakým způsobem dochází k 
výměně zboží mezi zeměmi, aby byla uspokojena jejich domácí poptávka. Pokud by Česko chtělo mít 
20 lahví piva a Polsko 10 kg jablek, lze s přebytkem produkce obchodovat. Za tohoto předpokladu lze 
přebytečnou produkci piva v Česku (32 - 20 = 12) vyměnit za jablka. Podobně lze v Polsku vyměnit 
přebytek produkce jablek (20 - 10 = 10) za pivo. V důsledku toho může Česko vyvézt do Polska až 12 
lahví piva a Polsko může vyvézt až 10 kg jablek (tab. 5). 

 
Tab. 4. Výroba piva a jablek v Česku a Polsku po specializaci. 

 Pivo Jablka 

Česko 32 0 

Polsko 0 20 

Celková produkce 32 20 

 
Nakonec je otázkou jednání, kolik lahví piva Česko pošle do Polska výměnou za 10 kg jablek. 

Česko se může rozhodnout, že za 10 kg jablek z Polska vyveze 12 lahví piva nebo méně. Nicméně díky 
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specializaci a mezinárodnímu obchodu jsou na tom obě země lépe než dříve. Objem spotřeby v Česku 
i Polsku je vyšší, než bylo možné bez výměny (obr. 2). 
 
Tabulka 5. Počáteční nabídka, vývoz a nabídka po výměně. 

 Počáteční dodávka Export Dodávka po směně 

 Pivo Jablka Pivo Jablka Pivo Jablka 

Česko 20 9 12 0 20 10 

Polsko 5 10 0 10 12 10 

Celkem 25 19 12 10 32 20 

 
Obrázek 2. Spotřeba piva a jablek v Česku a Polsku před a po obchodu. 

 
 
Figure 2. Consumption of beer and apples in Czechia and Poland before and after trade. 
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Evropská unie (EU) je nejrozvinutějším modelem regionální spolupráce a integrace na světě. 
Volný pohyb a výměna zboží byly jedním z hlavních důvodů vzniku Evropské unie. EU se od celní unie 
posunula k jednotnému trhu a eurozóně devatenácti zemí. Evropské země postupně prošly 
jednotlivými kroky potřebnými k vytvoření regionálního společenství, jako je zóna volného obchodu, 
celní unie, jednotný trh, jednotná měna, společný pasový prostor a společná zahraniční politika. 9 V 
současné době se evropský integrační proces rozrostl do té míry, že evropská ekonomika pokrývá téměř 
celý kontinent a jejími členy je nyní dvacet sedm zemí. V rámci tohoto integrovaného trhu bylo několik 
politik harmonizováno nebo přeneseno na evropskou úroveň. Zavedení společné evropské politiky 
hospodářské soutěže umožnilo spravedlivou hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Vzhledem k 
této situaci na trhu mohou podniky na trhu Evropské unie soutěžit na základě svých skutečných 
komparativních výhod, a ne být chráněny diskriminačními překážkami obchodu.10   

EU má ve skutečnosti jeden z nejsilnějších systémů politiky hospodářské soutěže na světě. 
Cílem politiky hospodářské soutěže EU je zajistit správné fungování jednotného trhu. V podstatě 
zajišťuje, aby podniky měly možnost soutěžit za rovných podmínek na trzích všech členských států. 
Evropská pravidla hospodářské soutěže jsou stanovena především za účelem ochrany hospodářské 
soutěže, prevence narušení trhu a zajištění spravedlnosti pro účastníky trhu. Rámec se snaží zajistit, 
aby vlády a podniky dodržovaly pravidla EU o spravedlivé hospodářské soutěži, a zároveň poskytuje 
dostatečný prostor pro inovace, jednotné normy vnitřního trhu a rozvoj malých podniků. Pravidla EU v 
oblasti hospodářské soutěže se vztahují i na dohody uzavřené mimo Unii, pokud mají účinky na 
vnitřním trhu. Právo EU v oblasti hospodářské soutěže se vztahuje na všechny členské státy i na další 
země tvořící Evropský hospodářský prostor: Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Tato politika se vztahuje 
také na společnosti mimo EU, které působí na jednotném trhu.11  

Stanovení společné obchodní politiky EU a celních sazeb umožňuje spolupráci mezi státy. 
Jednotný trh EU je vytvořen jako jeden hospodářský celek a mezinárodní obchodní dohody jsou hlavní 
vnější pravomocí EU.12 EU pomáhá svým členům chránit se před dominantními ekonomickými silami 
jejich vnějších obchodních partnerů a pokračuje v otevírání trhů mimo Evropu uprostřed rostoucího 
protekcionismu.13 Politika EU v oblasti přístupu na trh pomáhá zlepšovat podmínky pro vývoz 
evropských společností do celého světa a zajišťovat, aby jejich obchodní partneři dodržovali pravidla 
mezinárodního obchodu. EU prosazuje svá práva podle mezinárodních obchodních pravidel spolu s 
obchodními dohodami EU s partnerskými zeměmi. EU také využívá nástroje na ochranu obchodu, aby 
zabránila dovozu uměle zlevněného zboží, které zaplavuje trh EU, a ukládá dodatečná dovozní cla, aby 
byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž. Komise vyjednává s obchodními partnery s cílem zvýšit 
standardy duševního vlastnictví v zemích mimo EU, chránit duševní vlastnictví společností v EU a 
zastavit obchod s padělaným a pirátským zbožím a službami.14  V nejnovější zprávě o překážkách 

 
9 9 Cameron F., (2010), The European Union as a Model for Regional Integration, Council on Foreign Relations, 

cdn.cfr.org, s.2 
 
10 Van Hove J., (2010), Variety and quality in intra-European manufacturing trade: the impact of innovation 

and technological spillovers, Journal of Economic Policy Reform, Taylor & Francis Journals, Vol. 13, No. 1, 43–
59, s. 45 
11 Szczepański M., (2019), EU competition policy Key to a fair single market, European Parliamentary Research 
Service, Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642209, s.1-2 
12 Congressional Research Service, (2019), The European Union: Questions and Answers, Dostupné z: 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS21372.pdf, s.2 
13 EC, Trade Barriers Report, Dostupné z: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2159 
14 EC, Enforcement and protection, Dostupné z: https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-

making/enforcement-and-protection/ 
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obchodu jsou uvedeny příklady opatření na podporu EU v roce 2019, např:15  
 

- Vývozci hovězího masa z Francie, Irska a Nizozemska znovu získali přístup do Číny, výrobci z 
Irska a Chorvatska obnovili přístup do Japonska a nizozemští producenti vepřového masa 
mohou vyvážet také do Mexika.  

- Polští výrobci sušeného dětského mléka mohou opět vyvážet do Egypta (podrobný popis 
případu najdete na stránkách EK).16  

- Belgičtí producenti hrušek znovu získali přístup na mexický trh. 
 

Podle francouzské Rady pro ekonomickou analýzu je evropská politika hospodářské soutěže 
poměrně úspěšná při dosahování svých současných cílů: podpory investic, produktivity a kupní síly.17  
Dřívější studie zadaná Evropským parlamentem prokázala, že antimonopolní politika, kontrola fúzí, 
kontrola státní podpory a liberalizace významně přispěly k hospodářskému růstu v Evropě. Bylo 
zjištěno, že účinná hospodářská soutěž je hnací silou efektivního vnitřního trhu, který zajišťuje růst a 
zaměstnanost. Komise proto pevně stojí za svým dlouhodobým názorem, že konkurenceschopnost se 
zvyšuje tím, že jsou podniky vystaveny konkurenci založené na zásluhách, která musí být otevřená a 
probíhat za rovných podmínek.18   
 

č
Existují argumenty, které podporují politiku volného obchodu, i argumenty, které podporují 

různé typy protekcionistických politik. Důkazy napříč zeměmi však naznačují, že otevřenější ekonomiky 
mají vyšší úroveň příjmů a také rychleji rostou. Otevřenost je tedy důležitá pro hospodářský růst jak v 
krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. V krátkodobém horizontu je čistý vývoz zdrojem 
poptávky. V dlouhodobém horizontu je obchod kanálem pro přenos znalostí a pro specializaci podle 
komparativních výhod, čímž zlepšuje alokaci zdrojů a podporuje vyšší hospodářský růst a blahobyt v 
čase.19  

Jedním z hlavních cílů EU je zlepšit hospodářskou výkonnost Evropy. Toho lze dosáhnout 
zvýšením evropské konkurenceschopnosti i spolupráce v mezinárodním obchodě. Důkazy výsledků 
obchodní politiky EU lze pozorovat na evropském trhu práce, neboť mezinárodní obchod je důležitým 
motorem tvorby pracovních míst. Podle údajů Eurostatu:  

 
- Vývoz EU podporuje 36 milionů pracovních míst, což je o dvě třetiny více než v roce 2000. 

Téměř 14 milionů z těchto pracovníků jsou ženy. Každé sedmé pracovní místo v EU závisí na 

vývozu. 

- Vývoz z EU podporuje významný podíl pracovních míst ve všech zemích EU. 
- Vývoz vytváří příležitosti pro všechny, kvalifikované i nekvalifikované pracovníky. 

 
15 EC, Trade Barriers Report … 
16 EC, Success story: Polish baby milk producer gains access to Egyptian market. Dostupné z: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158791.pdf 
17 Jean S., Perrot A., Philippon T., Competition and trade: Which policies for Europe?, Dsotupné z: 

https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_051_0001--competition-and-trade-whichpolicies.htm 
 
18 Szczepański M., (2019)… s.30-31 
19 Hoekman B., (2015), Trade and growth – end of an era? [in:] The Global Trade Slowdown: A New Normal? A 

VoxEU.org eBook, Centre for Economic Policy Research, CEPR Press, London, www.cepr.org, s.6 
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- Tato pracovní místa jsou v průměru lépe placená. 
- Díky jednotnému trhu EU se pětina pracovních míst podporovaných vývozem nachází v jiném 

členském státě, než je ten, který vyváží.20  

 

Někteří lidé se staví proti přínosům obchodu navzdory rozsáhlé literatuře, která dokládá 
souvislost mezi růstem a otevřeností obchodu.21 K tomu dochází, protože otevření každé ekonomiky 
vytváří jak vítěze, tak poražené. Například po rozšíření EU o východoevropské země zaznamenaly 
některé západoevropské země s vysokými mzdami nárůst nezaměstnanosti mezi pracovníky s nižší 
kvalifikací. 22 "Polský instalatér" se dokonce stal ikonickým příkladem levné pracovní síly, která může 
přispět ke snížení sociální úrovně v Německu, nebo dokonce přijít a ukrást Francii pracovní místa.23 
Východoevropské země se zároveň obávaly, že se na jedné straně stanou pouhým prodloužením trhu 
západních ekonomik a na druhé straně budou vykoupeny bohatšími státy. V Polsku totiž v roce 2004 
po vstupu do EU došlo k nárůstu inflace způsobenému vyšší poptávkou po spotřebním zboží ze 
západních zemí (tab. 6). 

Jedním z hlavních argumentů proti volnému obchodu je, že zisky a bolesti z obchodu jsou 
nerovnoměrně rozděleny mezi občany a mezi odvětví. Například jedním z důvodů brexitu bylo špatné 
hodnocení obchodní politiky EU mezi britskými občany. EU chrání odvětví oděvů a dalšího zboží 
náročného na pracovní sílu, které se vyrábí v některých jižních a východních zemích EU. Británie 
prosazovala méně ochranářskou obchodní politiku ve prospěch spotřebitelů, ale byla přehlasována 
ostatními členy EU.24  Pokud tedy nepanuje obecné přesvědčení, že zisky a bolesti obchodu jsou 
spravedlivě rozděleny, je obtížné udržet společenský konsenzus pro liberální obchodní politiku.25  
 
Tabulka 6. Index spotřebitelských cen a index cen potravin a nealkoholických nápojů v Polsku v letech 
2003-2006 

Rok 2003 2004 2005 2006 

Index spotřebitelských cen 0,8% 3,5% 2,1% 1,0% 

Ceny potravin a nealkoholických 
nápojů 

-1,0% 6,3% 2,1% 0,6% 

 
Zdroj: Statistický úřad Polska GUS, www.stat.gov.pl 
 

Další problém nastává, pokud obchodní partneři nespolupracují férovým způsobem. V roce 
2013 byla zahájena jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi EU a 
USA, která skončila bez uzavření na konci roku 2016. Navzdory potenciálnímu přínosu pro miliony 
spotřebitelů v podobě usnadnění obchodních podmínek prostřednictvím odstranění technických a 

 
20 EC, Trade means jobs, Available at: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/ 
21 Lind N., Ramondo N., (2019), The Economics of Innovation, Knowledge Diffusion, and Globalization, Oxford 

Research Encyclopedia of Economics and Finance, s.2 
22 Zeddies G., (2013), Skill Content of Intra-European Trade Flows, European Journal of Comparative 

Economics, Cattaneo University (LIUC), vol. 10(1), s. 81-107, p.99 
23 Czech Radio, (2005), Polish plumber and nurse feature in ads countering perception of cheap labour from 

East, 07/29/2005, Dostupné z: https://english.radio.cz/polish-plumber-and-nurse-feature-ads-countering-
perception-cheap-labour-east-8629252 
 
24 Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017), Post-Brexit trade and development policy, Policy Insight No.88, 

CEPR, Available at: https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight88.pdf s.2 
 
25 Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017)…, s.6 
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netarifních překážek a harmonizace legislativních předpisů a norem bylo TTIP dlouho napadáno 
lobbisty z nevládního sektoru. Přestože TTIP byla navrhovanou dohodou o volném obchodu snižující 
regulační překážky obchodu, byla jednání o TTIP kritizována především za to, že jdou daleko za rámec 
standardních obchodních ujednání. Navrhovaná dohoda TTIP vyvolala širokou veřejnou debatu o jejích 
možných dopadech na občany, spotřebitele a podniky, včetně rizika kontaminace geneticky 
modifikovanými organismy, vystavení toxickým chemikáliím a nižších amerických standardů pro 
konkrétní výrobky nebo nedostatečné transparentnosti týkající se jednání.26  A konečně poté, co 
Spojené státy odstoupily od Pařížské dohody o změně klimatu a předchozí snahy ukázaly, že je obtížné 
vyjednat vzájemně přijatelné závazky v oblastech, které Unie označila za prioritní, byla jednání ze strany 
EU zrušena.27 

Zkoumání mezinárodních obchodních toků pomáhá odhalit účinky hospodářské spolupráce a 
konkurence. Existují různé způsoby provádění analýzy obchodu. Na začátku lze vyjít z obecného popisu, 
jako je objem obchodu a hlavní obchodní partneři. Analýzu lze provádět v absolutních i relativních 
hodnotách (procentech). Poté se analýza může zaměřit na dvoustranný obchod mezi vybranými 
zeměmi (například hlavními obchodními partnery). 

Důležité je popsat jak současnou situaci, tak ji vztáhnout k minulosti. Pro analýzu trendů je 
třeba zkontrolovat údaje za delší časové období (alespoň tři roky). Pro zjištění, zda obchod podporuje 
hospodářskou soutěž a spolupráci, je třeba vyhodnotit obchodní bilanci (vývoz minus dovoz) za 
poslední jeden nebo více let a vypočítat její kumulativní součet. 

Některé návrhy, jak provést analýzu obchodu za účelem zkoumání hospodářské soutěže a 
spolupráce v EU, jsou uvedeny v tabulce 7. 
 
Tabulka 7. Důkazy ekonomických výsledků hospodářské soutěže a spolupráce 

 Konkurence Spolupráce 

Obchod uvnitř EU 

 

Jaká je obchodní bilance (vývoz-
dovoz) pro jakoukoli zemi v 
rámci Evropy? Získává nebo 
ztrácí daná země ekonomicky? 
Jak se změnila její obchodní 
bilance v posledních 3-5 letech? 

Vývoz a dovoz v rámci EU: vliv na 
zaměstnanost a příjmy 
 

Obchod mimo EU 

 

Vývoz EU do světa: vliv na 
zaměstnanost a příjmy 

Jak členství v EU pomáhá rozvoji 
obchodu té které země? Získává 
nebo ztrácí daná země z 
ekonomického hlediska? 
Jak se změnil její obchod / 
obchodní bilance v posledních 
3-5 letech? 
 

 

 
26 Ghidiu I.A., (2020), Contemporary patterns of transatlantic trade cooperation in a post-Brexit European 

Union (dis)order, CES Working Papers, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, vol. 11(4), 
s. 302-319, p.303 
 
27 Council of the European Union , (2019), Council decision of 15 April 2019, Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf 
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K posouzení toho, do jaké míry je kterákoli země zapojena do mezinárodního obchodu nebo 
jinými slovy, jak otevřená je její ekonomika, lze použít poměr hodnoty vývozu (nebo součtu vývozu a 
dovozu) k HDP. Tento ukazatel je jednoduchý a snadno se počítá, ale není dokonalý. Není například 
vhodný pro srovnání malých a velkých ekonomik, protože čím větší je ekonomika země, tím menší je 
její obchod v poměru k HDP.  

Celkové dopady obchodu lze například ukázat na reálných datech v případě Česka a Polska. Za 
prvé, z hlediska otevřenosti je Česko obchodně orientovanější než Polsko. V roce 2019 byla úroveň 
otevřenosti Česka (vývoz/HDP) 80,7 % ve srovnání se 44,6 % v Polsku (obr. 3). Celkový vliv obchodu je 
pak patrný po výpočtu kumulativního součtu obchodní bilance pro Česko a Polsko v letech 2008 až 
2019. Zatímco Polsko se potýká se zápornou obchodní bilancí, mezinárodní obchod se stal úspěšným 
faktorem pro českou ekonomiku, která systematicky sklízí zisky z kladné obchodní bilance (obr. 4). 

Obrázek 3. Obchodní otevřenost Česka a Polska v letech 2008-2019 

 
Zdroj: Vypočteno na základě údajů Eurostatu. 
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Obrázek 4. Kumulativní suma obchodní bilance (v milionech EUR) pro Česko a Polsko v letech 2008-
2019. 

 
Zdroj: Vypočítáno na základě údajů Eurostatu 
 

č č
Zjistěte, jaká je úroveň otevřenosti (0-100 %) a podíl vývozu pro jednoho nebo více hlavních 
obchodních partnerů (0-100 %) v současnosti a v minulosti (čím delší období, tím jasnější výsledky, 
proto použijte alespoň tříleté nebo pětileté období). Znázorněte údaje pro různé země EU pomocí 
grafu (typu XY): minulost a současnost. Chcete-li si stáhnout údaje pro všechny země EU, podívejte se 
na následující zdroje: 
- HDP z hrubého domácího produktu v tržních cenách, k dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en. 
 - Trade balance, Exports, Imports from International trade by reporting country in total 2013-2019 
(Obchodní bilance, Vývoz, Dovoz z mezinárodního obchodu podle vykazujících zemí celkem 2013-
2019), dostupné na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en. 
Porovnejte výsledky a diskutujte o nich. Dokážete identifikovat nějaké zákonitosti obchodních toků 
uvnitř EU? Pokud ano, můžete je vysvětlit s odkazem na charakteristiky země, jako je velikost, 
bohatství, kulturní podobnost atd. 
Zkontrolujte obchodní bilanci vybraných zemí. Jak se změnila za zvolené období? 
 

Možná rozšíření jsou následující: 
- Přesunutí těžiště ze všeobecného obchodu na zboží a služby a jejich druhy. 
- Aktualizace údajů za účelem studia dopadů současných okolností způsobených Covid-19. 
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- Identifikace obchodních vzorců v rámci EU. 
 
Při analýze obchodu jako celku lze přehlédnout některé zajímavé rysy. Proto je vhodné zabývat se 
podrobnostmi, jako je obchod se zbožím vs. obchod se službami nebo různé výrobní skupiny. 
Nedávná epidemie Covid-19 měla nesmírně negativní dopad na ekonomiku a obchod EU. Analýza 
současné situace je však v současné době značně omezená, protože veřejně dostupné údaje jsou 
opožděné (obvykle o jeden rok a více). Nicméně s tím, jak se v nadcházejících měsících zlepší přístup k 
ekonomickým údajům, lze do scénáře lekce zahrnout i okolnosti let 2020/2021. 
V rámci obchodu uvnitř EU lze pozorovat některé obchodní vzorce. Hledání obchodních vzorců pomocí 
statistik může být intelektuálně podnětným cvičením. Zde je několik příkladů obchodních vzorců v 
rámci EU: 
- Velká většina východoevropského obchodu probíhá se západní Evropou. Pro západní Evropu je však 
východní Evropa stále nevýznamným obchodním partnerem. 
- EU dominuje v obchodu s Řeckem a Portugalskem, přestože jsou již dlouho členy EU. 
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č
● Absolutní a komparativní výhody - Absolutní a komparativní výhody jsou hlavním vysvětlením 

obchodu mezi zeměmi. Pokud má země nejlepší technologii pro výrobu určitého zboží, má 
absolutní výhodu při výrobě tohoto zboží. Když země vyrábí některé zboží nejlepším způsobem 
ve srovnání s tím, jak dobře vyrábí jiné zboží, pak má při výrobě tohoto zboží komparativní 
výhodu. 

● Konkurence - Konkurenci lze chápat jako individuální aktivitu, která je zaměřena na 
individuální úspěch. 

● Spolupráce - Spolupráci lze chápat jako společnou výrobu (činnost) nebo spotřebu skupiny lidí 
za účelem jejich vzájemného prospěchu. 

● Evropská unie - EU je jednotný trh, který je více než celní unií. Jednotný trh vytváří EU jako 
jeden hospodářský subjekt, přičemž hlavní vnější pravomocí EU jsou mezinárodní obchodní 
dohody. Vývoz - Zboží opouštějící statistické území země. 

● Dovoz - Zboží, které doplňuje zásoby hmotných zdrojů země tím, že vstupuje na její 
ekonomické území. 

● Mezinárodní obchod - Mezinárodní obchod spočívá v nákupu, prodeji nebo výměně zboží a 
služeb přesahující hranice jednotlivých států. Další formou mezinárodního obchodu jsou přímé 
zahraniční investice (PZI), což znamená získání vlastnické kontroly nad společností v jiné zemi. 

● Otevřenost - Ekonomická otevřenost ukazuje, do jaké míry je ta která země zapojena do 
mezinárodního obchodu, nebo jinými slovy, jak moc je její ekonomika otevřená. Tento ukazatel 
je založen na poměru hodnoty vývozu (nebo součtu vývozu a dovozu) k HDP. 

● Ricardiánský model - Ricardiánský model vysvětluje, jak technologie (produktivita) dané země 
ovlivňuje její obchodní strukturu. Ricardo ukázal, že země mohou mít prospěch z 
mezinárodního obchodu, aniž by musely používat cla, a že volný obchod mezi zeměmi přináší 
zisky všem obchodním partnerům. 

● Situace výhodná pro obě strany - Situace nebo výsledek výhodný pro obě strany je takový, 
který je dobrý pro všechny zúčastněné. Například zastánci globalizace tvrdí, že je výhodná pro 
bohaté i chudé. 
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ů
Název aktivity Analýza obchodních modelů EU 

Shrnutí Cílem této lekce je přiblížit studentům ekonomickou perspektivu 
mezinárodního obchodu v kontextu evropské spolupráce a 
konkurence. Lekce vychází z volně dostupných zdrojů 
poskytnutých Eurostatem. Studenti analyzují stav obchodu EU z 
různých hledisek a změny, ke kterým dochází ve zvoleném 
časovém období.  
 
Jedná se o vědomostní typ výuky, který je spojen s rozvojem 
analytických dovedností. Výukový scénář zlepšuje kritické myšlení 
studentů, dobré komunikační dovednosti a využívání zdrojů ICT. 

Cíle Cílem je představit koncepty evropské spolupráce a hospodářské 
soutěže v ekonomice. Tento výukový scénář by měl vytvořit 
vzdělávací zkušenost, která odráží složitost ekonomiky v reálném 
světě. 

Materiály Počítače s přístupem na internet a nejlépe s tabulkovým 
procesorem (Ms Excel). 

Čas 1. Prezentace pro školitele: 90 min 
2. Individuální analýza studentů: 60 min 
3. Prezentace studentů: 60 min: 30 min 
4. Diskuse: 30 min 
5. Popis závěrečných myšlenek: 30 min 

Vstupní požadavky Úroveň ekonomických znalostí potřebných pro tuto lekci závisí na 
plánované hloubce analýzy. Pro úvodní úroveň je nutná znalost 
běžných ekonomických pojmů, jako je HDP, export, import. 

Omezení Pro účely semináře je použita jednoduchá analýza obchodu pro 
ilustraci problematiky spolupráce a konkurence. Mezinárodní 
obchod je však záležitostí pokročilé úrovně studia ekonomie, 
která vyžaduje značné množství času a úsilí. Tato analýza je 
omezená jak v teorii, tak v rozsahu analýzy. Analýza se zaměřuje 
pouze na obchodní bilanci (vývoz a dovoz) a nezahrnuje šetření 
platební bilance ani vliv směnného kurzu. Proto by měl být 
seminář považován pouze za úvod do problematiky. 

Velikost skupiny 10-15 

Instrukce pro školitele 1. Na začátku by měla být představena obecná teorie obchodu a 
hospodářské postavení EU ve světě. 
2. Studenti by měli samostatně analyzovat obchod ve vybraných 
zemích s využitím zdrojů Eurostatu a prezentovat popis své práce. 
Mají prozkoumat vývoz, dovoz, 1-5 hlavních obchodních partnerů 
a obchodní bilanci. 
3. Studenti mohou také individuálně analyzovat vzorce obchodu 
(změny v delším časovém období, např. 5-10 let, nebo mezi 
vybranými zeměmi).  
4. Po identifikaci a analýze různých obchodních vzorců by studenti 
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měli prezentovat své objevy. Dále by měli diskutovat o tom, zda 
prezentované výsledky poskytují potvrzení hospodářské 
spolupráce a/nebo konkurence v EU. 

Reflexe Po diskusi by studenti měli napsat svůj názor na dané téma (do 
500 slov). Měli by odpovědět, co se dozvěděli a zda se jejich názor 
na přínosy mezinárodního obchodu a jeho ekonomické dopady na 
spolupráci a konkurenci po seminářích změnil. 

Tipy pro školitele Stejně jako mnoho jiných relevantních témat spojených s 
ekonomií a politikou může být i téma ekonomické spolupráce a 
konkurence v kontextu mezinárodního obchodu kontroverzní. 
Školitelé by si měli být vědomi toho, že někteří lidé mohou mít na 
téma ekonomické spolupráce a konkurence vyhraněný názor 
a/nebo se emotivně zapojit do diskuse. 

Více na http://economic-literacy.eu  
 

Oplňující informace 

Semináře by měly být připraveny především s ohledem na: Globalizační vzorce v obchodu a 
investicích EU. Jedná se o online publikaci Eurostatu, která představuje souhrn nejnovějších statistik 
Evropské unie (EU) o ekonomických aspektech globalizace se zaměřením na vzorce obchodu a 

investic v EU. Statistiky o obchodu (stejně jako způsob sběru údajů) jsou vysvětleny v Uživatelské 
příručce o evropské statistice mezinárodního obchodu se zbožím.  

Zdroje Eurostatu pro činnost na seminářích: 

- Globalizační vzorce v obchodu a investicích, dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Globalisation_patterns_in_trade_and_investment_-_introduction. 

- Obecné informace o obchodu v EU, dostupné na: https://ec.europa.eu/trade/. 

- Další webové stránky o obchodu v EU, Dostupné na: https://trade.ec.europa.eu/. 

- Mezinárodní obchod se zbožím – statistický obraz, Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods_-

_a_statistical_picture. 

Eurostat poskytuje interaktivní vizualizaci dat o obchodu se zbožím a o účincích obchodu v EU: 

- Obchod v roce 2019, Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2019 

- Obchod v roce 2018, Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2018 

- Obchod v roce 2017, dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2017 

- Obchod v roce 2016, dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2016 

http://economic-literacy.eu/
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- Obchod v roce 2015, k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2015 

- Obchod v roce 2014, k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2014  

- Údaje pro mezinárodní obchod podle vykazujících zemí celkem (obchodní bilance, vývoz, dovoz) 

2013-2019, Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en 

- Hrubý domácí produkt v tržních cenách, Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

- Obchod znamená pracovní místa, Dostupné na: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-

and-jobs/ 

- Dopady vývozu EU na zaměstnanost a příjmy), Dostupné na: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-

topic/economic-environmental-and-social-effects-of-globalisation/effects-eu-exports-employment-

income 

Nástin organizace třídy 

1. Školitel začne úvodem na základě dlouhé verze. 

2. Každý student sestaví seznam prvků, které charakterizují obchodní pozici vybrané země.  

3. Po prezentaci svých zjištění studenti společně diskutují o výhodách a nevýhodách obchodu. 

4. Lekce je zakončena debatou o hospodářské spolupráci a konkurenci v Evropské unii. 

5. Na konci hodiny by studenti měli být schopni popsat ekonomický dopad obchodu v EU. Měli 
by být také schopni určit země, které z obchodu v EU těží nejvíce a které nejméně. 

6. Studenti zjistí, jak hospodářská spolupráce a konkurence v EU pomáhá růstu jejich národních 
ekonomik v globalizovaném světě. 
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1 Spolupráci lze chápat jako společnou výrobu (činnost) nebo spotřebu skupiny lidí pro jejich … 
prospěch. 
 
a) vzájemný 
b) individuální 

2 Soutěž je založena na ... úsilí o dosažení cíle. 
 
a) společném 
b) individuálním 

3 Soutěž a spolupráce ... polární protiklady. 
 
a) jsou 
b) nejsou 

4 Pokud se jedná neeticky nebo nezákonně, konkurence i spolupráce jsou ... 
 
a) neoprávněné 
b) oprávněné 

5 Trhy jsou směsí konkurence a spolupráce, které jsou obě ... pro rozvoj společnosti. 
 
a) škodlivé 
b) prospěšné 

6 Mezinárodní obchod spočívá v nákupu, prodeji nebo výměně zboží a služeb ... hranic/emi 
jednotlivých států. 
 
a) napříč 
b) uvnitř 

7 Země zapojené do mezinárodního obchodu mohou ze spolupráce ... vytěžit.   
 
a) získat 
b) ztratit 

8 Bohatství lze získat, pokud země vede ... obchodní bilanci, tj. pokud je vývoz země větší než 
dovoz. 
 
a) kladnou 
b) zápornou 

9 Prostřednictvím inovací a přelévání znalostí obchod ... růst produktivity. 
 
a) znemožňuje 
b) umožňuje 

10 Teorie absolutní výhody tvrdí, že různé země mohou vyrábět některé zboží efektivněji než 
jiné, a proto lze globální efektivnost ... prostřednictvím volného obchodu. 
 
a) zvyšovat 
b) snižovat 
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11 Podle teorie komparativních výhod může být globální efektivnost z obchodu stále ještě 
patrná, pokud se země specializuje na ty výrobky, které může vyrábět efektivněji než jiné 
výrobky ... s ohledem/bez ohledu na absolutní výhodu. 
 
a) s 
b) bez 

12 Mezinárodní obchod je hra s kladným součtem (win-win situace), protože každá země může 
vyvážet zboží, v němž má ... relativní produktivitu, a výměnou za to dostávat zboží, jehož 
výroba je v tuzemsku ... drahá.  
 
a) nejmenší, méně 
b) největší, více 

13 ... může odvětví zvýšit svou produktivitu v důsledku učení se praxí, úspor z rozsahu nebo jiných 
faktorů. 
 
a) Vývozem 
b) Dovozem 

14 Volný pohyb a výměna zboží byly jedním z ... důvodů pro založení Evropské unie. 
 
a) méně důležitých 
b) primárních 

15 Zavedení společné evropské politiky hospodářské soutěže umožnilo ... hospodářskou soutěž 
mezi členskými státy. 
 
a) spravedlivou 
a) nekalou 

16 Podniky na trhu Evropské unie si mohou konkurovat na základě svých skutečných 
komparativních výhod ... toho/tím, že jsou chráněny diskriminačními překážkami obchodu. 
 
a) bez 
b) s 

17 Cílem politiky hospodářské soutěže EU je zajistit správné fungování ... 
 
a) vnitrostátních trhů 
b) jednotného trhu 

18 Stanovení společné obchodní politiky EU a celních sazeb umožňuje ... mezi státy.  
 
a) spolupráci 
b) hospodářskou soutěž 

19 Jedním z hlavních argumentů ... volný/ému obchod/u je, že, zisky a bolesti z obchodu jsou 
nerovnoměrně rozloženy mezi občany a mezi odvětvími. 
 
a) pro 
b) proti 

20 K posouzení toho, do jaké míry je nějaká ... zapojena do mezinárodního obchodu nebo jinými 
slovy, jak otevřená je její ekonomika, lze použít poměr hodnoty vývozu (nebo součtu vývozu 
a dovozu) k HDP.  
 
a) společnost 
b) země 

 



 
 

 

1 
 

Autoři: AVITEUM s.r.o. 

1. Přehled ................................................................................................................................... 2 

Úvod.................................................................................................................................................... 2 

Definice feministické ekonomie ......................................................................................................... 2 

Počátky feministické ekonomie a významné myšlenkové vůdkyně ................................................... 2 

Kritika: Neoklasické vs. Feministické paradigma ................................................................................ 3 

Principy feministické ekonomie .......................................................................................................... 4 

Ekonomické nerovnosti na základě pohlaví v datech ......................................................................... 4 

Závěr ................................................................................................................................................... 4 

2. Základní informace ................................................................................................................. 6 

Úvod.................................................................................................................................................... 6 

Definice feministické ekonomie ......................................................................................................... 6 

Počátky feministické ekonomie a významné myšlenkové vůdkyně ................................................... 6 

Kritika: Neoklasické versus feministické paradigma ........................................................................... 9 

Principy feministické ekonomie ........................................................................................................ 11 

Ekonomické nerovnosti na základě pohlaví v datech ....................................................................... 12 

Závěr ................................................................................................................................................. 19 

Glosář ................................................................................................................................................ 20 

Odkazy .............................................................................................................................................. 22 

3. Školící materiály ................................................................................................................... 23 

Aktivity 1: Rovná dědická práva pro ženy ......................................................................................... 23 

Aktivity 2: Jak rigidní jsou normy a přesvědčení? ............................................................................. 27 

4. Interaktivní výuka ................................................................................................................. 31 

Aktivity 1: Kvíz ................................................................................................................................... 31 

Aktivity 2: Označte všechna tvrzení, která nesouvisejí s feministickou ekonomií ........................... 33 

Aktivity 3: Ano, nebo ne? ................................................................................................................. 34 

Aktivity 4: Doplňte prázdná místa .................................................................................................... 35 

 
 

  



 
 

 

2 
 

ř

Co je feministická ekonomie? Jaké jsou její počátky? Jak může feministická ekonomie zaplnit mezery v 
klasickém ekonomickém diskurzu? Jaké jsou hlavní principy feministické ekonomie? A jaké jsou hlavní 

ekonomické nerovnosti založené na pohlaví? 

  

Odpovědi na tyto otázky jsou stručně nastíněny v tomto článku, který slouží jako úvod do tématu 
feministické ekonomie. Provede čtenáře počátky feministické ekonomie, objasní hlavní kritiky 
neoklasického paradigmatu, představí principy feministické ekonomie a poskytne globální data 
ilustrující ekonomické nerovnosti založené na pohlaví. Podrobnější rozbor tohoto tématu je k dispozici 
v plné verzi článku. 
 

Feministickou ekonomii lze považovat jak za školu ekonomického myšlení, tak za politickou akci. 

Existují různé definice pojmu "feministická ekonomie". Níže uvedená nabízí komplexní vysvětlení: 
"Feministická ekonomie analyzuje vzájemný vztah mezi pohlavím a ekonomikou. Tím feministická 

ekonomie bere v úvahu i neplacenou, netržní zprostředkovanou část ekonomiky a společnosti a 

zkoumá hybné síly, které stojí za běžnými dichotomiemi, jako je ekonomicko-sociální, produktivní-

reproduktivní, mužsko-ženské, placené-neplacené nebo veřejné-soukromé. Feministická ekonomie 

navíc analyzuje patriarchát a kapitalismus jako vzájemně propojené formy dominance. Na tomto 
pozadí vyvstávají otázky týkající se rozdělování a nakládání s majetkem, příjmy, mocí, znalostmi a 
vlastním tělem." 1   

 

č
ů ě

Počátky feministické ekonomie sahají do poloviny 19. století, určité obavy o postavení žen lze nalézt i 
v literatuře 17. a 18. století. Na významu však nabyla v 90. letech 20. století, kdy byl poprvé použit 
termín "feministická ekonomie".  

 

Klíčovým materiálem považovaným za zakládající dokument feministické ekonomie byla kniha Marilyn 
Waring "If Women Counted" (1988). Tato kniha přinesla zásadní kritiku způsobu měření 
ekonomického růstu. Marylin Waring poukázala na to, že neplacená práce žen stejně jako hodnota 
přírody byly vynechány z proměnných uvažovaných při tvorbě ekonomické aktivity národů (systém 
národních účtů). Zjištění Marilyn Waring podnítila novou definici hrubého domácího produktu ze 
strany OSN.  

 
1 Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). Feminist Economics. Dostupné z: https://www.exploring-

economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Dalším důležitým mezníkem bylo založení Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii (IAFEE) v 
roce 1992, po němž následoval první svazek časopisu Feminist Economics v roce 1995.  
 

K rozvoji feministické ekonomie přispěla řada vědkyň či "myšlenkových vůdkyň", například dánská 
ekonomka Ester Boserup, americké ekonomky Marianne Ferber, Barbara Bergmann, Heidi Hartmann 

či Julie A. Nelson nebo indická rozvojová ekonomka Bina Agarwal. Seznam dalších jmen feministických 
ekonomek naleznete zde: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists.  

 

Postupem času si feministická ekonomie vytvořila vlastní teoretickou základnu (koncepty, analytické 

rámce, metodologie) i iniciativy pro její praktické uplatnění, které se staly zdrojem politických 
rozhodnutí. Postupně se vyvinula v myšlenkovou školu jasně oponující neoklasické ekonomii. 
 

Feministická ekonomie byla také úzce propojena s politickými a sociálními hnutími. Nejedná se o 

samostatnou školu ekonomického myšlení. Je velmi rozmanitá a zahrnuje mnoho různých perspektiv. 
V průběhu let se vyvinuly tři hlavní perspektivy: liberální feministická ekonomie, konstruktivistická 

feministická ekonomie a kritická feministická ekonomie. 

 

Feministická ekonomie kritizuje neoklasické paradigma a jeho politické koreláty. Neoklasické 

paradigma je považováno za hlavní proud a je zakořeněno v komplexních a technických diskurzech a 
metodologiích. Převládá v akademických i politických institucích. Na druhé straně feministické 
paradigma postrádá integrovanou teoretickou základnu a společné platformy pro diskusi a šíření 
alternativních názorů.  
 

Neoklasické paradigma operuje s univerzální postavou zvanou "homo economicus", která je 

považována za aktivního činitele na trhu práce, který je soběstačný, sobecký a racionální. Homo 
economicus je nezávislý na společenském vlivu a má jasně definované preference. Pohybuje se na 
ideálním trhu založeném na vlastním zájmu, kde jediným komunikačním prostředkem jsou ceny. 

Homo economicus má neomezená přání a omezené zdroje a je schopen optimalizovat svá rozhodnutí. 
 

Naproti tomu feministické paradigma vnímá lidi jako vztahové lidské bytosti, které jsou definovány 

mnoha proměnnými (např. pohlavím, věkem, rasou, sociální třídou, náboženstvím, přesvědčením, 
hodnotami, migračním statusem, rodinným stavem atd.) Jsou ovlivňováni společností, v níž žijí. 
Rozhodování lidí je ovlivněno mnoha faktory a mají různé možnosti vyplývající z nerovného postavení. 
 

Další rozdíly mezi neoklasickým a feministickým paradigmatem jsou rozebrány v delší verzi článku. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
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Poukážeme-li na klíčové rozdíly mezi neoklasickým a feministickým paradigmatem, můžeme 
pozorovat podstatné odlišnosti a také mnoho aspektů, které byly v ekonomických teoriích tradičně 
opomíjeny. V roce 1998 navrhli Geoff Schneider a Jena Shackelford2 10 principů feministické ekonomie 
jako protipól k tehdy široce proklamovaným principům ekonomie, například principům Gregoryho 
Mankiwa. Mankiw, profesor ekonomie na Harvardu, přinesl přehled deseti ekonomických principů ve 
své knize Principles of Economics3. Konfrontací těchto principů přinesly Schneider a Shackelford 
feministickou alternativu, která zpochybnila všeobecně přijímané principy. Kompletní seznam principů 
je uveden v dlouhé verzi článku. 
 

ě
Mnoho výzkumných studií diskutuje a upozorňuje na důležitá témata, která poukazují na ekonomické 
nerovnosti založené na pohlaví. Kritika tradiční ekonomie, kterou přinesly feministické ekonomky, 
ukázala, že mnoho témat bylo v ekonomickém diskurzu opomíjeno a nebylo dostatečně 
zohledňováno, např. ekonomika péče, neplacená práce, rozdíly v odměňování žen a mužů, 
vyjednávání v domácnosti, skleněný strop atd. Nerovnosti spojené se všemi těmito tématy mají 
genderový charakter. Proto je důležité pochopit, jaké jsou důsledky vyplývající z nerovností založených 
na pohlaví. Ucelený přehled údajů ilustrujících hlavní nerovnosti přinášejí Esteban a Roser ve svém 

článku publikovaném v roce 2018.4 

 

Podle Estebanova a Roserova výzkumu ukazují aktuální údaje následující výsledky: 

1. Muži mají tendenci vydělávat více než ženy na celém světě. Rozdíly v odměňování žen a mužů 
se v posledních několika desetiletích ve většině zemí snížily. 

2. Ženy jsou ve firmách často nedostatečně zastoupeny na vedoucích pozicích. 
3. Ženy jsou často nadměrně zastoupeny na špatně placených pozicích. 
4. Ženy méně často vlastní půdu a ovládají výrobní aktiva. 
5. Ženy mají často omezenou kontrolu nad zdroji v domácnosti. 

6. Systémy dědictví založené na rovnosti pohlaví nejsou přijaty ve všech zemích. 
7. Celkově se genderové nerovnosti v posledním století výrazně zmenšují. 

 

ě
Závěrem lze říci, že feministická ekonomie zahrnuje široké spektrum oblastí, které jsou předmětem 
výzkumu, a přispívá k ucelenějšímu chápání účasti mužů a žen na ekonomice. Feministická ekonomie 

 
2 Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). Feminist Economics. Dostupné z: https://www.exploring-

economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 
3 Mankiw, N. Gregory (2020). Principles of economics (Ninth ed.). Boston, MA. ISBN 978-0-357-03831-4. OCLC 

1109789332 
4 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Dostupné z: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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vnesla do ekonomického výzkumu nové otázky a proměnné a představuje silný příspěvek k 
diverzifikaci ekonomického diskurzu. Hraje důležitou roli při přehodnocování způsobu, jakým chápeme 
ekonomii a hybné síly, které za ní stojí. 
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Co je feministická ekonomie? Jaké jsou její počátky? Jak může feministická ekonomie zaplnit mezery v 
klasickém ekonomickém diskurzu? Jaké jsou hlavní principy feministické ekonomie? A jaké jsou hlavní 

ekonomické nerovnosti založené na pohlaví? 

  
Odpovědi na tyto otázky jsou nastíněny v tomto článku, který slouží jako úvod do tématu feministické 
ekonomie. Provede čtenáře počátky feministické ekonomie, objasní hlavní kritiky neoklasického 
paradigmatu, představí principy feministické ekonomie a poskytne globální data ilustrující ekonomické 
nerovnosti založené na pohlaví. 
 

Feministickou ekonomii lze považovat jak za školu ekonomického myšlení, tak za politickou akci. 

Existují různé definice pojmu "feministická ekonomie". Níže uvedená nabízí komplexní vysvětlení:  
 

"Feministická ekonomie analyzuje vzájemný vztah mezi pohlavím a ekonomikou. Tím feministická 

ekonomie bere v úvahu i neplacenou, netržní zprostředkovanou část ekonomiky a společnosti a 

zkoumá hybné síly, které stojí za běžnými dichotomiemi, jako je ekonomicko-sociální, produktivní-

reproduktivní, mužsko-ženské, placené-neplacené nebo veřejné-soukromé. Feministická ekonomie 

navíc analyzuje patriarchát a kapitalismus jako vzájemně propojené formy dominance. Na tomto 
pozadí vyvstávají otázky týkající se rozdělování a nakládání s majetkem, příjmy, mocí, znalostmi a 

vlastním tělem." 5   

 

č
ů ě

Počátky feministické ekonomie sahají do poloviny 19. století a určité obavy o postavení žen lze nalézt 
i v literatuře 17. a 18. století. Na významu však nabyla až v 90. letech 20. století, kdy byl poprvé použit 
termín "feministická ekonomie".  
 
Klíčovým materiálem považovaným za zakládající dokument feministické ekonomie byla kniha Marilyn 
Waring "If Women Counted" (1988). Tato kniha přinesla zásadní kritiku způsobu měření 
ekonomického růstu. Marylin Waring poukázala na to, že neplacená práce žen stejně jako hodnota 

přírody byly vynechány z proměnných uvažovaných při tvorbě ekonomické aktivity národů (systém 
národních účtů). Zjištění Marilyn Waring podnítila novou definici hrubého domácího produktu ze 
strany OSN.  

 
5 Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). Feminist Economics. Dostupné z: https://www.exploring-

economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Dalším důležitým mezníkem bylo založení Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii (IAFEE) v 

roce 1992, po němž následoval první svazek časopisu Feminist Economics v roce 1995.  
 

K rozvoji feministické ekonomie přispěla řada vědkyň či "myšlenkových vůdkyň", například dánská 
ekonomka Ester Boserup, americké ekonomky Marianne Ferber, Barbara Bergmann, Heidi Hartmann 

či Julie A. Nelson nebo indická rozvojová ekonomka Bina Agarwal. Seznam dalších jmen feministických 
ekonomek naleznete zde: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists. Níže ve 
stručnosti uvádíme klíčové teorie čtyř ekonomek, které významně přispěly k rozvoji feministické 
ekonomie. Další literaturu naleznete na uvedených hypertextových odkazech. 
 

Ester Boserup 

(1910-1999) 
Ester se zabývala souvislostmi mezi genderem a ekonomickým 
rozvojem. Upozornila na nepoměrné rozdělení práce mezi muži a 
ženami. Její práce iniciovala diskusi o lepších příležitostech pro ženy, 
pokud jde o práci a vzdělání. Svým dílem Úloha ženy v ekonomickém 

rozvoji, které vyšlo v roce 1970, ovlivnila diskurz týkající se genderu a 
rozvojových postupů. 

Marianne Feber 

(1923-2013) 
 

Marianne Feber vydala několik knih, které se zabývaly tématy ženy a 
práce, konstrukce genderu a rodiny. Poukazovala na to, že je třeba 
upravit péči o děti a rodinné povinnosti nejen v rodině, ale také u 
zaměstnavatelů, aby podpořili nárůst počtu žen vstupujících do 
zaměstnání. Mezi její hlavní publikace patří např: Ženy a práce, placená 
a neplacená (1987) nebo Práce a rodina: Politiky pro měnící se pracovní 
sílu (1991). 

Barbara Bergmann 

(1927-2015) 
Barbara významně přispěla k feministické ekonomii. Tvrdila, že trhy 
práce nemají všudypřítomný diskriminační charakter. Kromě toho také 
kritizovala tradiční ekonomická paradigmata, která podle ní vycházela z 
nerealistických předpokladů. Její práce se týkaly mnoha témat, mimo 
jiné genderové problematiky, péče o děti, sociálního zabezpečení nebo 
chudoby.  

Heidi Hartmann 

(1945) 
Heidi Hartmannová je zakladatelkou Institutu pro výzkum ženské politiky 
(IWPR) se sídlem ve Washingtonu. Specializuje se na výzkum týkající se 
žen, ekonomiky a veřejné politiky. Heidi vyzývá ke spravedlivějšímu 
rozdělení domácí péče, aby se zlepšily pracovní příležitosti pro ženy. 
Poukázala také na to, že sociální zabezpečení poskytuje ženám jak 
výhody, tak nevýhody. Vzhledem k tomu, že ženy mají menší přístup k 
důchodům a úsporám, spoléhají se ve vyšším věku převážně na sociální 
zabezpečení, což je činí zranitelnějšími. 
 

 
Postupem času si feministická ekonomie vytvořila vlastní teoretickou základnu (koncepty, analytické 
rámce, metodologie) a také iniciativy pro její praktickou aplikaci, které se staly zdrojem politických 

rozhodnutí. Postupně se vyvinula v myšlenkovou školu jasně oponující neoklasické ekonomii. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
https://iwpr.org/
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Feministická ekonomie byla úzce propojena s politickými a sociálními hnutími. Feministické 

ekonomky se zasazovaly o volební právo žen, rovný přístup na trh práce, finanční nezávislost, účast v 
odborech, sexuální a fyzické sebeurčení a uznání neplacené práce. Politické požadavky6  

feministických ekonomek zahrnují zkrácení pracovní doby a základní příjem nebo radikálnější 
koncepty, jako je perspektiva "čtyři v jednom", kterou vypracovala Frigga Haug a která požaduje 
rozdělení disponibilního času do čtyř rovnocenných sfér: mzda, reprodukční práce, dobrovolnictví a 
volný čas. Feministická ekonomie je také úzce propojena s ekologickými hnutími, která poukazují na 
vzájemnou souvislost mezi ekologickou krizí a krizí sociální reprodukce. 

 

Feministická ekonomie není jednotnou školou ekonomického myšlení. Je velmi rozmanitá a zahrnuje 
mnoho různých perspektiv. V průběhu let se vyvinuly tři hlavní perspektivy7: 

• Liberální feministická ekonomie 

Tato perspektiva usiluje o rovný přístup na trh práce, který je považován za nástroj k dosažení 
rovnosti žen a mužů. Zaměřuje se na analýzu mzdových rozdílů, překážek rovného přístupu 
žen na trh práce a účinků politických a ekonomických nástrojů na ženy. 

• Konstruktivistická feministická ekonomie 

Konstruktivistická feministická ekonomie analyzuje otázku přisuzování genderových identit. 
Tyto identity mají vliv na ekonomická rozhodnutí, struktury a procesy. Pokud ženy vykonávají 
práce vnímané jako "ženské", tato perspektiva se ptá, zda takové rozhodnutí reprodukuje či 
nereprodukuje stereotypy a genderové nerovnosti. 

• Kritická feministická ekonomie 

Tato perspektiva analyzuje vzájemnou závislost kapitalismu a genderových nerovností. 

Vychází z kritiky marxistické pracovní teorie hodnoty, která opomíjí neplacenou reprodukční 
práci vykonávanou ženami. 

 

  

 
6 Exploring Economis. Dostupné z: https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

 
7 -dtto- 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Feministická ekonomie kritizuje neoklasické paradigma a jeho politické korelace. Níže shrnujeme 
klíčové předpoklady obou paradigmat a zdůrazňujeme hlavní rozdíly. 8 9 10      

 

 Neoklasické paradigma Feministické paradigma 

Východiska Neoklasické paradigma je považováno za 
hlavní proud a je zakořeněno v 
komplexních a technických diskurzech a 
metodologiích. Převládá v akademických 
i politických institucích.  

Feministické paradigma postrádá 

integrovanou teoretickou základnu a 

společné platformy pro diskusi a šíření 
alternativních názorů. 
 

Klíčová slova Klíčová slova jsou: volný trh, konkurence, 
individualismus, racionalita, individuální 
zájmy, oddělení cílů a prostředků, růst a 
pokrok jako konečné cíle a univerzální 
principy společenského vývoje 

Klíčová slova jsou: gender, inkluze, 
rovnost, solidarita, sociální vztahy, 
činnost a reprodukce, neplacená práce 
v domácnosti a péče, lidský blahobyt 
jako měřítko ekonomického úspěchu, 
etický rozměr 

Aktéři 

 

“Homo Economicus” = univerzální 

postava, aktivní subjekt na trhu práce, 

který je soběstačný, sobecký a racionální. 
Homo economicus je nezávislý na 

společenském vlivu a má jasně 
definované preference. Působí na 
ideálním trhu založeném na vlastním 
zájmu, kde jediným komunikačním 
prostředkem jsou ceny. Homo 
economicus má neomezená přání a 
omezené zdroje a je schopen 

optimalizovat svá rozhodnutí. 

"Vztahový člověk" = lidé jsou vztahoví 

a jsou definováni mnoha proměnnými 
(např. pohlaví, věk, rasa, společenská 
třída, náboženství, přesvědčení, 
hodnoty, migrační status, rodinný stav 
atd.) Jsou ovlivňováni společností, ve 
které žijí. Volby lidí jsou ovlivněny 
mnoha faktory a mají různé možnosti 

vyplývající z nerovného postavení. 

 

Volný obchod Neoklasičtí ekonomové vycházejí z teorie 
komparativních výhod Davida Ricarda a 

považují obchod za nástroj, který 

Feministické ekonomky naopak 

poukazují na to, že specializace může 
vést ke zvýšení zranitelnosti. Příkladem 

 
8 Agenjo-Calderón, A. & Gálvez-Muñoz, L. (2009). Feminist Economics: Theoretical and Political Dimensions. 

The American Journal of Economics and Sociology, Volume 78, Issue 1, 137-166. 
 
9 Satz, Debra (2017). Feminist Perspectives on Reproduction and the Family. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta (ed.). Dostupné z: 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/ 
 
10 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean (2012). Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed 

Antidote. Dept. of Economics, Bucknell University. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/
https://web.archive.org/web/20120630022557/http:/www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm
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pomáhá každému získat lepší postavení 
díky zvýšení efektivity ze specializace a 
vyšší výkonnosti. 

může být specializace na pěstování 
jedné tržní plodiny na vývoz v Africe, 
která vede ke zranitelnosti vůči 
výkyvům cen, povětrnostním 
podmínkám nebo škůdcům. Výnosy z 
peněžních plodin navíc tradičně 
kontrolují muži. 

Rodina Rodina je ekonomická jednotka, která 
hledá svůj vlastní zájem mimo 
domácnost, zatímco uvnitř se chová 
altruisticky, aby omezila možné konflikty. 
Členové rodiny se specializují na činnosti, 
v nichž mají komparativní výhodu: muži 
na trhu práce, ženy na neplacené domácí 
a pečovatelské práce. (Vychází z modelu 
"nové rodiny" Garyho Beckera ze 70. let 
20. století) 

Rodina je považována za společenskou 
instituci, která má oporu v zákonech. 

Stát je tedy důležitým aktérem, který do 

rodin zasahuje. Podle feministických 

ekonomek má rodina klíčovou roli ve 
vývoji budoucích občanů. Domácí a 
pečovatelské práce jsou nerovnoměrně 
rozděleny. Rodina omezuje nebo 
umožňuje svobodu žen. 

Práce Péče o děti a práce v domácnosti jsou 
považovány za netržní činnosti. Jejich 
hodnota tedy není zahrnuta do 
proměnných vytvářejících hospodářský 
růst. 

Péče o děti a práce v domácnosti jsou 
důležité jevy, které by měly být oceněny 
a zahrnuty do národních účtů. 

Moc Neoklasický přístup považuje prodej 
práce za vzájemně výhodnou směnu. 
Pojem moci jako takový není 
problémem, protože obě strany, 
zaměstnavatel i zaměstnanec, jsou si 
rovny bez ohledu na jejich pohlaví.  

Feministický přístup vyzývá k tomu, aby 
se věnovala pozornost mocenským 

nerovnostem ve vztazích mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
protože muži jsou často zvýhodňováni a 
ženy bývají na pracovišti 
znevýhodňovány. Moc a patriarchát 
jsou důležité pojmy, které je třeba brát 
v úvahu při analýze funkčnosti 
ekonomických institucí. 

Nerovnosti Konvenční neoklasické teorie považují 
nerovnosti na trhu práce za důsledek 
svobodných rozhodnutí žen a mužů. Ženy 
a muži mají různé preference nebo 
schopnosti, které vedou k rozdílnému 
postavení a pozici. 

Feministický přístup považuje 
nerovnosti, jako jsou rozdíly v 

odměňování žen a mužů, profesní 
segregace nebo skleněný strop, za 
důsledek diskriminace, patriarchálního 
přesvědčení, sexismu nebo stereotypů. 
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Poukážeme-li na klíčové rozdíly mezi neoklasickým a feministickým paradigmatem, můžeme 
pozorovat podstatné rozdíly a také mnoho aspektů, které byly v ekonomických teoriích tradičně 
opomíjeny. V roce 1998 navrhli Geoff Schneider a Jena Shackelford11 deset zásad feministické 

ekonomie jako protipól k tehdy široce proklamovaným zásadám ekonomie, například k zásadám 
Gregoryho Mankiwa. Mankiw, profesor ekonomie na Harvardu, přinesl přehled deseti ekonomických 
principů ve své knize Principles of Economics12. Konfrontací těchto principů přinesli Schneider a 
Shackelford feministickou alternativu, která zpochybnila všeobecně přijímané principy: 
 

Gregory Mankiw: Principy ekonomie Geoff Schneider and Jena Shackelford: Deset 

principů feministické ekonomie: Skromně navržený 
protipól 

1. Lidé čelí kompromisům. 
 

2. Cena něčeho je to, čeho se vzdáte, abyste 
to získali. 

 

3. Racionální lidé uvažují v mezích. 
 

4. Lidé reagují na pobídky. 

 

5. Díky obchodu se mohou mít všichni lépe. 
 

6. Trhy jsou obvykle dobrým způsobem 
organizace ekonomické činnosti. 
 

7. Vlády mohou někdy zlepšit výsledky trhu. 
 

8. Životní úroveň země závisí na její schopnosti 
vyrábět zboží a služby. 
 

9. Ceny rostou, když vláda tiskne příliš mnoho 
peněz. 
10. Společnost čelí krátkodobému 
kompromisu mezi inflací a nezaměstnaností. 

1. Nemůže existovat nic takového jako konečný 
seznam zásad feministické ekonomie. 

 

2. Hodnoty vstupují do ekonomické analýzy na 

mnoha různých úrovních. 
 

3. Domácnost je místem ekonomické aktivity. 

 

4. Netržní činnosti jsou pro ekonomiku důležité. 
 

5. V ekonomice jsou důležité mocenské vztahy. 
 

6. Genderová perspektiva je pro studium ekonomie 

klíčová. 
 

7. Lidské bytosti jsou komplexní a ovlivňují je nejen 
materiální faktory. 

 

8. Lidé soutěží, spolupracují a starají se. 
 

9. Vládní opatření mohou zlepšit výsledky trhu. 
10. Rozsah ekonomie musí být interdisciplinární. 

 

  

 
11 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean. "Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed Antidote". 

Dept. of Economics, Bucknell University. 2012 
https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
12 Mankiw, N. Gregory (2020). Principles of economics (Ninth ed.). Boston, MA. ISBN 978-0-357-03831-4. OCLC 

1109789332 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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ě
Mnoho výzkumných studií diskutuje a upozorňuje na důležitá témata, která poukazují na ekonomické 
nerovnosti založené na pohlaví. Kritika tradiční ekonomie, kterou přinesly feministické ekonomky, 
ukázala, že mnoho témat bylo v ekonomickém diskurzu opomíjeno a nebylo dostatečně 
zohledňováno, např. ekonomika péče, neplacená práce, rozdíly v odměňování žen a mužů, 
vyjednávání v domácnosti, skleněný strop atd. Nerovnosti spojené se všemi těmito tématy mají 
genderový charakter. Proto je důležité pochopit, jaké jsou důsledky nerovností založených na pohlaví. 
Ucelený přehled údajů ilustrujících hlavní nerovnosti přinášejí Esteban a Roser ve svém článku 
publikovaném v roce 2018. 13  

 

Podle Estebanova a Roserova výzkumu ukazují aktuální údaje následující výsledky: 

1. Muži mají tendenci vydělávat více než ženy na celém světě. Rozdíly v odměňování žen a mužů 
se v posledních několika desetiletích ve většině zemí snížily. 

2. Ženy jsou ve firmách často nedostatečně zastoupeny na vedoucích pozicích. 
3. Ženy jsou často nadměrně zastoupeny na špatně placených pozicích. 
4. Ženy méně často vlastní půdu a ovládají výrobní aktiva. 
5. Ženy mají často omezenou kontrolu nad zdroji v domácnosti. 
6. Systémy dědictví založené na rovnosti pohlaví nejsou přijaty ve všech zemích. 
7. Celkově se genderové nerovnosti v posledním století výrazně zmenšují.  

 

  

 
13 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Dostupné z: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 
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Níže shrnujeme klíčová zjištění a údaje ilustrující výše uvedené výsledky: 
 

1. Rozdíly v odměňování žen a mužů se v posledních desetiletích ve většině zemí snížily. 
Rozdíly v odměňování žen a mužů stále přetrvávají, nicméně se rok od roku snižují. Při porovnání 
statistik za posledních pět let se rozdíl v odměňování žen a mužů snížil v celé Evropské unii. Z údajů 
Eurostatu za rok 201914 vyplývá, že průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v EU-27 činí 14,1 %, což 
ukazuje rozdíl mezi průměrným hodinovým výdělkem mužů a žen. Nejvyšší rozdíl je v Estonsku (21,7 

%), nejnižší rozdíl je v Lucembursku (1,3 %). 

 

Zdroj: EUROSTAT. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG 

 

Pokud se podíváme na rozdíly v odměňování žen a mužů v celosvětovém měřítku, údaje ILOSTATu 
(2016) 15 ukazují, že nejvyšší rozdíly byly v Jižní Koreji, Estonsku, Rusku, Německu, Rakousku, Česku, 
Spojeném království, Peru a Chile. Záporný rozdíl byl v Thajsku, Hondurasu, Belize, Malajsii, Turecku, 

Ekvádoru, Argentině nebo Paraguayi. 

 
14 EUROSTAT (2019). Gender pay gap statistics. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics 
15 ILOSTAT (2016). Dostupné z: 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx


 
 

 

14 
 

 

Zdroj: ILOSTAT (2016). Dostupné z: 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

 

Rozdíly v odměňování žen a mužů se mění i v průběhu života a s věkem se zvyšují. Údaje ukazují, že 
má tendenci se zvyšovat, když mají ženy děti. 
Důležitou otázkou zde je, jak rozdíly v odměňování žen a mužů snížit. Existuje mnoho strategií, které 
se ukázaly jako účinné a které pomáhají rozdíly v odměňování žen a mužů snižovat. 

• Pozitivní vliv na snižování rozdílů v odměňování žen a mužů má zvyšování úrovně vzdělání žen. 
• Změny ve veřejné politice a řídících postupech směrem k politice trhu práce vstřícné k rodině 

mají pozitivní dopad na snižování rozdílů v odměňování žen a mužů, např. pokrytí mateřské 
dovolené nebo pružná pracovní doba pomáhají udržet ženy v zaměstnání.  

• Předškolní vzdělávání a péče o děti pomáhají ženám vrátit se dříve do práce, snižují objem 
neplacené pečovatelské práce a snižují rozdíly v odměňování žen a mužů. 

• Změny společenských norem a kulturních stereotypů mohou pozitivně ovlivnit rovnost 
příležitostí mužů a žen a pomoci snížit rozdíly v odměňování žen a mužů. 
 

2. Ženy jsou často nedostatečně zastoupeny na vedoucích pozicích ve firmách. 

Ženy se ve srovnání s muži méně často vyskytují ve vedoucích pozicích. Vysoce postavená pracovní 
místa jsou stále zastoupena převážně muži. Mapa statistické divize OSN ukazuje podíl žen na vyšších 
a středních manažerských pozicích do roku 2020. V celosvětovém měřítku má pouze přibližně 19 % 
podniků vedoucí pracovníky ženského pohlaví. 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx
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Zdroj: United Nations Statistics Division (2000-2020). Dostupné z: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 

 

3. Ženy jsou často nadměrně zastoupeny v málo placených zaměstnáních. 
Ženy jsou nejen nedostatečně zastoupeny na vedoucích pozicích, ale také častěji pracují na místech s 
nízkou mzdou. Pracovníky s nízkými platy se rozumí ti, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánu 
rozdělení výdělků.16 Níže na mapě ILOSTATu si můžete porovnat údaje za vybrané země, kde podíl nad 
50 % znamená, že v zaměstnáních s nízkou mzdou je více žen než mužů. 

 
Zdroj: ILOSTAT (1995-2015): Dostupné z: http://www.ilo.org/ilostat/ 

 
16 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Dostupné z: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://www.ilo.org/ilostat/
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4. V mnoha zemích je méně pravděpodobné, že ženy budou vlastnit půdu a ovládat výrobní aktiva. 
Ženy mají menší kontrolu nad důležitými aktivy domácnosti, jako je půda. Téměř ve všech zemích s 
nízkými a středními příjmy vlastní půdu častěji muži než ženy. Tato skutečnost má negativní dopad na 
práva žen, např. v případě rozvodu nebo úmrtí manžela. V některých zemích navíc ženy nemají stejná 
práva na majetek jako muži. Tuto skutečnost ilustruje následující graf ze statistik Světové banky o 
rovnosti žen a mužů. Ukazuje procento mužů a žen (ve věku 15-49 let), kteří vlastní výhradně půdu.  

 
Zdroj: World Bank Gender Statistics (2010-2016). Dostupné z: https://data.worldbank.org/data-

catalog/gender-statistics 

 

 

5. Ženy mají často omezenou kontrolu nad zdroji v domácnosti. 
Údaje ukazují, že ženy mají často omezenou kontrolu nad tím, jak jsou jejich osobní vydělané příjmy 
utráceny. Hlavní rozhodovací pravomoc mají častěji muži. V subsaharské Africe a Asii se většina žen 
nepodílí na rozhodování v domácnosti v souvislosti s utrácením svých výdělků. Totéž platí pro celkový 
vliv žen na důležitá rozhodnutí v domácnosti, jako jsou například větší nákupy v domácnosti. Tento 
trend je patrný zejména v domácnostech s nízkými příjmy v rámci zemí s nízkými příjmy. Níže uvedený 
graf ukazuje procento vdaných žen ve věku 15-49 let, které uvádějí, že samy nebo společně s 
manželem mají vliv na rozhodování o hlavních nákupech v domácnosti. 

 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Zdroj: World Bank Gender Statistics (1999 - 2016). Dostupné z: https://data.worldbank.org/data-

catalog/gender-statistics 

 

6. Systémy dědění na základě rovnosti pohlaví nejsou přijaty ve všech zemích. 
Systémy dědictví na základě rovnosti pohlaví byly donedávna vzácné. Níže se můžete podívat, jak 
vypadala situace v roce 1920. V celosvětovém měřítku neměly ženy ve většině zemí rovná práva, 
pokud jde o dědictví. Dnes je situace mnohem lepší, nicméně stále existují země v severní Africe, na 
Blízkém východě nebo v jihovýchodní Asii, které neuplatňují genderově rovné dědické systémy.

 
 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Zdroj: How Was Life? Gender inequality since 1980 - Carmichael, Dili,and Rijpma. Dostupné z: 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1 

 

Celkově se nerovnosti mezi muži a ženami v posledním století výrazně zmenšily. 
Sledování pokroku v oblasti genderových nerovností ve více dimenzích usnadňují syntetické ukazatele, 
které agregují různé dimenze. Takovým ukazatelem je Index ekonomických příležitostí žen Women's 

Economic Opportunity Index (WEO), který zveřejňuje The Economist Intelligence Unit. 

 

Index WEO definuje ekonomické příležitosti žen jako: "soubor zákonů, předpisů, praktik, zvyklostí a 
postojů, které umožňují ženám účastnit se pracovní síly za přibližně stejných podmínek jako muži, ať už 
jako zaměstnanci nebo jako majitelé podniku".17  Index WEO se skládá z 29 ukazatelů založených na 
údajích z různých zdrojů včetně OSN a OECD. 

 
17 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Dostupné z: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Economic_Opportunity_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Economic_Opportunity_Index
https://www.eiu.com/n/
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Níže uvedená mapa od Economist Intelligence Unit zobrazuje index WEO v celosvětovém měřítku. 
Vyšší skóre znamená lepší ekonomické příležitosti pro ženy.

 
Zdroj: Economist Intelligence Unit (2012) 

  

ě
Závěrem lze říci, že feministická ekonomie zahrnuje široké spektrum oblastí, které jsou předmětem 
výzkumu a přispívají k ucelenějšímu pochopení toho, jak se muži a ženy podílejí na ekonomice. 
Feministická ekonomie vnesla do ekonomického výzkumu nové otázky a proměnné a nepochybně 
přispěla k diverzifikaci ekonomického diskurzu. Hraje důležitou roli při přehodnocování způsobu, 
jakým chápeme ekonomii a hybné síly, které za ní stojí.  
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ř
Feministická ekonomie 

Feministická ekonomie analyzuje vzájemné vztahy mezi pohlavím a ekonomikou. Feministická 

ekonomie tak bere v úvahu i neplacenou, netržní zprostředkovanou část ekonomiky a společnosti a 
zkoumá hnací síly, které stojí za běžnými dichotomiemi, jako je ekonomicko-sociální, produktivní-

reproduktivní, mužsko-ženské, placené-neplacené nebo veřejné-soukromé. Feministická ekonomie 

navíc analyzuje patriarchát a kapitalismus jako vzájemně propojené formy dominance. Na tomto 
pozadí vyvstávají otázky týkající se rozdělování a nakládání s majetkem, příjmy, mocí, znalostmi a 
vlastním tělem. 
 

Rozdíly v odměňování žen a mužů 

Rozdíl mezi průměrným hodinovým výdělkem mužů a žen. Z údajů Eurostatu za rok 2019 vyplývá, že 
průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v EU-27 činí 14,1 % Nejvyšší rozdíl je v Estonsku (21,7 %), 
nejnižší v Lucembursku (1,3 %). 
 

Homo economicus 

Homo economicus univerzální postava, aktivní subjekt na trhu práce, který je soběstačný, sobecký a 
racionální. Homo economicus je nezávislý na společenském vlivu a má jasně definované preference. 
Působí na ideálním trhu založeném na vlastním zájmu, kde jediným komunikačním prostředkem jsou 
ceny. Homo economicus má neomezená přání a omezené zdroje a je schopen optimalizovat svá 
rozhodnutí. 

 

Vztahový člověk 

Podle feministických ekonomek jsou lidé vztahoví a jsou definováni mnoha proměnnými (např. 
pohlavím, věkem, rasou, sociální třídou, náboženstvím, přesvědčením, hodnotami, migračním 
statusem, rodinným stavem atd.) Jsou ovlivňováni společností, v níž žijí. Volby lidí jsou ovlivněny 
mnoha faktory, mají různé příležitosti vyplývající z nerovného postavení. 
 

Systém národních účtů 

Systém národních účtů je metrikou, podle níž země měří svůj ekonomický výkon. SNA nezahrnuje 
neplacenou práci jako proměnnou. Z tohoto důvodu je SNA kritizován feministickými ekonomkami, 
protože je v něm ignorována základní a nezbytná práce. 
 

Neplacená práce 

Neplacená práce zahrnuje pečovatelskou práci, práci v domácnosti, práci pro obživu, neplacenou práci 
na trhu a dobrovolnou práci. Neexistuje jednotná definice neplacené práce, nicméně ve většině 
případů je neplacená práce chápána jako práce, která přispívá k reprodukci společnosti. 
 

Index ekonomických příležitostí žen 

Soubor zákonů, předpisů, postupů, zvyklostí a postojů, které umožňují ženám účastnit se pracovní 
činnosti za přibližně stejných podmínek jako mužům, ať už jako zaměstnanci pobírající mzdu, nebo 
jako majitelé podniku. Index WEO se skládá z 29 ukazatelů založených na údajích z různých zdrojů 

včetně OSN a OECD. 
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Název aktivity Rovná dědická práva pro ženy 

Shrnutí Následující cvičení seznámí účastníky s jedním z témat, které ilustruje nerovnosti 
mezi muži a ženami. Díky globálním údajům, které ukazují změny v dědických 
systémech v jednotlivých zemích, si účastníci mohou rozšířit své znalosti o 
faktorech a aspektech ovlivňujících postavení žen v ekonomice ve srovnání s muži. 

Cíle ● seznámit účastníky se základními příčinami nerovností souvisejících s 
dědickými systémy 

● zlepšit analytické a argumentační schopnosti účastníků 

Materiály ● 3 mapy 
● flipchart, fix, post-ity 
● internet 

Čas Celkem 2 hod. 
1/ Úvod do tématu, instrukce, rozdělení skupin (15 min.) 
2/ Práce ve skupinách (60 min.) 
3/ Reflexe (45 min.) 

Velikost 

skupiny 

 6-20 účastníků 

Pokyny pro 

školitele 

  

1. Nejprve účastníky seznamte s tématem a vysvětlete jim celkovou 
myšlenku cvičení. 

2. Rozdělte účastníky do skupin po 3-5 osobách. 
3. Nechte účastníky přečíst instrukce. 
4. Sledujte práci jednotlivých skupin. 
5. Nechte účastníky zamyslet se nad výsledky jejich práce. 

Pokyny pro 

účastníky 

 

 

 

 

1. Přečtěte si úvodní text: 
 

"Systémy dědictví stále nejsou na celém světě genderově rovné. Donedávna 
byly genderově rovné dědické systémy vzácné. Když se podíváte na mapu 
datovanou do roku 1920, uvidíte, že v mnoha zemích na světě neměli ženy a 
muži stejná dědická práva. V průběhu 20. století se situace výrazně změnila, 
nicméně v severní Africe, na Blízkém východě nebo v jihovýchodní Asii stále 
existují země, které neuplatňují genderově rovné dědické systémy. 
Nerovnoměrné rozdělení dědičného majetku má značný vliv na ekonomickou 
nerovnost. Vzhledem k tomu, že půda je důležitým majetkem a zdrojem obživy, 
existují v mnoha zemích dlouhodobě vypracovaná pravidla, jakým způsobem 
se půda předává z generace na generaci. V mnoha rozvojových zemích se ženy 
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často potýkají s právními překážkami, které jim neumožňují dědit majetek. V 
některých zemích vlastní vdovy a dcery půdu pouze dočasně, což může vést ke 
konfliktům způsobeným zpochybňováním vlastnictví půdy."  
 

2. Diskutujte ve skupinách o následujících otázkách a předložte podložené 
argumenty. 

• Podívejte se na tři níže uvedené mapy, které ilustrují změny v dědění 
na základě rovnosti pohlaví v jednotlivých zemích. Porovnejte situaci v 
letech 1920, 1980 a 2000 v různých zemích a diskutujte o možných 
proměnných/faktorech, které mohly ovlivnit změny směrem k 
systému dědictví podle pohlaví v jednotlivých zeměpisných oblastech 
a zemích. 

• Jaké důsledky přináší nerovný dědický systém pro ženy, rodiny, 
komunitu, ekonomiku, politiku a společnost obecně? 

• Představte si, že byste jako vysoce postavený politik byl/a 
zodpovědný/á za zavedení genderově rovného dědického systému v 
zemi, kde ženy dosud neměly rovná dědická práva. Jak byste 
postupoval/a? Jaké důležité aspekty/faktory/situace byste museli vzít 
v úvahu, abyste byli úspěšní? 
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Shrnutí a 

reflexe 

Na závěrečnou reflexi si vyhraďte alespoň 45 minut. Nejprve vyzvěte skupiny, aby 
se podělily o výsledky své skupinové práce a prodiskutovaly své argumenty. Poté 
můžete také položit obecné otázky hodnotící získané poznatky a proces. 
 
Můžete použít následující otázky: 

• Jaké nové znalosti a informace jste se během tohoto cvičení dozvěděli? 

• Co se vám nejvíce líbilo? 

• Co pro vás bylo obtížné? 

• Jak hodláte získané znalosti využít? 



 
 

 

26 
 

Tipy pro 

školitele 

Problémy, které se mohou vyskytnout: 

Účastníci mohou mít různé úrovně znalostí a dovedností týkajících se daného 
tématu. Proto je vhodné ji předem posoudit a ujistit se, že jsou skupiny podle toho 
rozděleny (spárovat zkušenější s méně zkušenými účastníky). 

Více informací: 

Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 
 
Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Dostupné z: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

 
Goyal, Aparajita (2012). Importance of Equal Inheritance Rights for Female Empowerment. World 
Bank Blogs. Dostupné z: https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-
inheritance-rights-for-female-empowerment 
 

 

 

 
  

http://economic-literacy.eu/
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
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ř ě č
Název aktivity Jak rigidní jsou normy a přesvědčení? 

Shrnutí Následující cvičení ukazuje účastníkům, jak se mohou sociální normy a osobní 
přesvědčení vyvíjet za různých okolností. Podněcuje účastníky k diskusi o tom, jaké 
faktory/aspekty/proměnné mohou ovlivňovat společenské normy a osobní 
přesvědčení. Cvičení poukazuje na vliv norem a přesvědčení na postavení žen ve 
společnosti a v ekonomice. Kromě toho vyzývá účastníky k diskusi o strategiích, jak 
lze změnit společenské normy a přesvědčení, aby se podpořila rovná účast mužů a 
žen v ekonomice. 

Cíle ● seznámit účastníky s vlivem společenských norem a osobních přesvědčení 
na lidské chování a účast žen v ekonomice 

● posílit analytické a argumentační schopnosti účastníků 

Materiály ● 2 grafy 
● flipchart, fixy, post-ity 
● internet 

Čas Celkem 2 hod. 
1/ Úvod do tématu, instrukce, rozdělení skupin (15 min.) 
2/ Práce ve skupinách (60 min.) 
3/ Reflexe (45 min.) 

Velikost 

skupiny 

 6-20 účastníků 

Pokyny pro 

školitele 

  

1. Nejprve uveďte účastníky do tématu a vysvětlete jim celkovou myšlenku 
cvičení. 

2. Rozdělte účastníky do skupin po 3-5 osobách. 
3. Nechte účastníky přečíst instrukce. 
4. Sledujte práci jednotlivých skupin. 
5. Nechte účastníky zamyslet se nad výsledky jejich práce. 
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Pokyny pro 

účastníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přečtěte si úvodní text: 
 

„Někteří ekonomové tvrdí, že investice do ekonomického posílení postavení žen 
nemají dlouhodobý efekt, protože je velmi obtížné změnit lidské chování 
založené na rigidních společenských normách a osobních přesvědčeních. 
 

Jeden z výzkumů na komunitách migrantů ve Švédsku (Institutet för 
Framtidsstudier, 2019) ukázal, že sociální normy nemusí být tak rigidní. Výzkum 
porovnával odpovědi komunit migrantů žijících ve Švédsku (Íránců, Iráčanů a 
Turků) s dominantními přesvědčeními v zemi jejich původu. Výzkum použil 

otázky World Value Survey k analýze přesvědčení, jako jsou například rovnost 
pohlaví, homosexualita, potraty nebo rozvody. Jako příklad můžete vidět dva 
obrázky, které ukazují rozdíly v odpovědích Švédů a respondentů z komunit 
migrantů ve srovnání s převládajícími přesvědčeními v jejich zemích původu 
(Írán, Irák, Turecko). Čísla ukazují zajímavé výsledky."   
 
2. Podívejte se na následující obrázky a diskutujte o otázkách: 

• Údaje ukazují, že lidé z migrantských komunit mají odlišná přesvědčení 
týkající se účasti žen a mužů v ekonomice a společnosti ve srovnání s 
lidmi ze zemí jejich původu. Jaké mohou být důvody, které způsobují 
změny v jejich názorech a přesvědčeních? 

• Dokážete vyjmenovat některá přesvědčení, která vedou k nerovnému 
postavení žen? Jaké jsou příčiny těchto přesvědčení a co je třeba udělat 
pro jejich změnu? 

• Představte si, že byste byli zodpovědní za přípravu obsahu kurzu 
integrace (soft landing) pro migranty z Íránu, kteří přicházejí do vaší 
země. Jaká témata byste do kurzu zařadili? 
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Shrnutí a 

reflexe 

Na závěrečnou reflexi si vyhraďte alespoň 45 minut. Nejprve vyzvěte skupiny, aby 
se podělily o výsledky své skupinové práce a prodiskutovaly své argumenty. Poté 
můžete také položit obecné otázky hodnotící získané poznatky a proces. 
 
Můžete použít následující otázky: 

• Jaké nové znalosti a informace jste se během tohoto cvičení dozvěděli? 

• Co se vám nejvíce líbilo? 

• Co pro vás bylo obtížné? 

• Jak hodláte získané znalosti využít? 

Tipy pro 

školitele 

Problémy, které se mohou vyskytnout: 

Účastníci mohou mít různé úrovně znalostí a dovedností týkajících se daného 
tématu. Proto je vhodné ji předem posoudit a ujistit se, že jsou skupiny podle toho 
rozděleny (spárovat zkušenější s méně zkušenými účastníky). 

  

More on: 

Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 
 
Livani, Talajeh (2019). Promoting women's economic empowerment: Mission impossible? 

Brookings. Dostupné z: https://www.brookings.edu/blog/future-
development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/ 

 

 

 
  

http://economic-literacy.eu/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
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1/ Které z následujících dichotomií jsou důležitými tématy pro feministické ekonomky? 

a/ růst – recese 
b/ placené – neplacené 
c/ trh – hodnota 
 
2/ Které z těchto ekonomek jsou považovány za feministické ekonomky? 

a/ Barbara Bergmannová 
b/ Milton Friedman 
c/ Christine Lagardeová 
 
3/ Které z následujících tvrzení nepatří do feministického paradigmatu? 

a/ Práce v domácnosti a péče o domácnost je nerovnoměrně rozdělena mezi muže a ženy 
b/ Stát je důležitým aktérem, který zasahuje do rodin 
c/ Členové rodiny se specializují na činnosti, v nichž mají komparativní výhodu 
 
4/ Co je to systém národních účtů? 

a/ Univerzální účetní systém, který slouží k regulaci národních úrokových sazeb. 
b/ Metrika, podle níž země měří svůj hospodářský výkon 
c/ Celosvětová instituce měřící úroveň národního růstu 
 
5/ Ve kterých zemích jsou největší rozdíly v odměňování žen a mužů? 

a/ Polsko, Bulharsko, Rumunsko 
b/ Kypr, Španělsko, Řecko 
c/ Maďarsko, Slovensko, Lotyšsko 
 
6/ Které z těchto tvrzení je pravdivé? 

a/ V celosvětovém měřítku má pouze asi 9 % podniků vedoucí pracovníky ženského pohlaví. 
b/ Rozdíl v odměňování žen a mužů lze ovlivnit nabídkou předškolního vzdělávání dětí 
c/ Rozdíl v odměňování žen a mužů se v posledních několika desetiletích ve většině zemí zvýšil 
 
7/ Který z následujících druhů práce je neplacenou prací? 

a/ sezónní práce 
b/ práce v domácnosti 
c/ nejistá práce 
 

8/ Jak se nazývá index ekonomických příležitostí žen? 

a/ Známý výzkumný časopis specializující se na feministickou ekonomii. 
b/ Soubor různých faktorů, které umožňují ženám zapojit se do pracovního procesu za přibližně 
stejných podmínek jako mužům. 
c/ Metrika hodnotící příležitosti žen v porovnání s muži v rozvojových zemích. 
 
9/ Co znamená pojem "vztahový člověk"? 

a/ Člověk, který jedná racionálně v závislosti na trendech na trhu práce. 
b/ Lidská bytost, která žije v komunitách, jež mají své vlastní zákony a předpisy 
c/ Lidská bytost, která je definována mnoha proměnnými, včetně rasy, víry nebo migračního statusu 
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10/ Který z těchto principů lze spojit s feministickou ekonomií? 

a/ Racionální lidé uvažují na okraji 
b/ V ekonomice jsou důležité mocenské vztahy 
c/ Díky obchodu se mohou mít všichni lépe 
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č

 
Vládní opatření nemohou zlepšit výsledky trhu. 
Netržní aktivity jsou pro ekonomiku důležité. 
Oblast působnosti ekonomie musí být interdisciplinární. 
Obchod může díky specializaci pomoci každému k lepšímu životu. 
Nerovnosti na trhu práce jsou důsledkem svobodných rozhodnutí mužů a žen. 
Důležitým jevem je profesní segregace a skleněný strop. 
Mateřská dovolená negativně ovlivňuje hospodářský růst. 
Rodina omezuje nebo umožňuje svobodu žen. 
Specializace může vést ke zvýšené zranitelnosti. 
Ženy jsou vhodnější pro pečovatelskou práci. 
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1/ Průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v EU-27 se za posledních deset let zhoršil. NE 
2/ Vysoce prestižní pracovní místa jsou v EU rovnoměrně rozdělena mezi ženy a muže. NE 
3/ Ve většině zemí světa jsou zavedeny systémy dědictví s rovným zastoupením žen a mužů. ANO 
4/ Muži jsou v subsaharské Africe jedinými vlastníky výrobních aktiv. NE 
5/ Homo economicus má omezené zdroje a je schopen optimalizovat svá rozhodnutí. ANO 
6/ Neplacená práce na trhu je přirozeným důsledkem volby žen pečovat o děti. NE 
7/ Ženy mají často omezenou kontrolu nad domácími zdroji v domácnostech s nízkými příjmy v rámci 
zemí s vysokými příjmy. NE 
8/ Ženy ve srovnání s muži častěji končí v málo placených zaměstnáních. ANO 
9/ Ceny klesají, když vláda tiskne příliš mnoho peněz. NE 
10/ Feministická ekonomie považuje patriarchát a kapitalismus za vzájemně propojené formy 
nadvlády. ANO 
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ň
1/ Když mají muži a ženy stejná práva na majetek po smrti manžela nebo manželky, nazývá se to 
genderově rovný systém .................. (dědictví) 

2/ Rozdíl mezi průměrným hodinovým výdělkem mužů a žen se nazývá genderový ...........platový 
systém (gap). 

3/ Postava představující aktivního činitele trhu, který je soběstačný a racionální, se nazývá ................. 
(homo economicus) 

4/ Feministická ekonomie se postupně vyvinula v myšlenkovou školu, která je ve zřetelném protikladu 
k .............ekonomii. (neoklasická) 

5/ Rozdílné zacházení s muži a ženami na základě jejich pohlaví se nazývá ................. (diskriminace) 

6/ Nejnižší rozdíly v odměňování žen a mužů v EU jsou v .............. (Lucembursko). 
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ř
Proč je důležité posílení ekonomického postavení žen? Jak podporovat a investovat do zlepšení 
postavení žen na trhu práce? Jak můžeme podpořit podnikání žen jako nástroj pro posílení jejich 
postavení? 
Odpovědi na tyto otázky jsou stručně nastíněny v tomto článku, který slouží jako úvod do tématu 
posílení ekonomického postavení žen. Shrnuje souvislosti a poskytuje přehled důvodů a nástrojů 
podpory věnované ženám, aby se staly nezávislými a rovnocenně participovaly na trhu práce. 
Podrobnější rozbor tohoto tématu je k dispozici v delší verzi článku. 
 

Existuje několik definic pojmu posílení ekonomického postavení žen. Většina definic chápe tento 
pojem jako proces, který pomáhá ženám získat přístup ke zdrojům a příležitostem, aby posílily svá 
práva, kontrolovaly zdroje, zvýšily možnost samostatně se rozhodovat a těžit z ekonomických zisků. 
 

ř č ů

Ženy čelí různým omezením a překážkám při přístupu na trh práce a při účasti na něm. Několik studií 
a výzkumů ukazuje následující zjištění ilustrující nerovné postavení žen na trhu práce:  

● Ženy participují na trhu práce méně často než muži, jsou nadměrně zastoupeny v neformálních 
a zranitelných zaměstnáních a v některých zemích jsou právně diskriminovány. 

● Ženy jsou častěji nezaměstnané než muži. 
● Ženy jsou placeny méně než muži. 
● ženy mají méně často přístup k sociální ochraně a finančním službám. 
● Ženy mají omezené možnosti dosáhnout nejvyšších vedoucích pozic. 
● Ženy jsou neúměrně odpovědné za pečovatelskou práci, která není placená a zůstává 

neuznaná. 
● Ženy méně často podnikají. 

 

č

Při získávání podpory pro posílení postavení žen je užitečné prokázat jeho pozitivní ekonomický i 
společenský dopad. Existuje několik studií a výzkumů, které potvrzují přínos posílení postavení žen k 
celkovému ekonomickému a společenskému blahobytu.  
 
Jejich výsledky ukazují, že posílení ekonomického postavení žen: 

● podporuje rovnost mezi muži a ženami, pokud jde o účast v ekonomice; 
● pomáhá snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů a rozdíly v zaměstnanosti mezi muži a 

ženami; 
● podporuje odpovídající podmínky na pracovišti; 
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● umožňuje naplnit sociální a ekonomický potenciál žen; 
● sekundárně ovlivňuje kvalitu života celých rodin, komunit i společnosti; 
● určuje cestu ke snižování chudoby; 
● umožňuje přístup ke kapitálu a finančním službám; 
● podporuje nové podniky a místní ekonomiky, zvyšuje ekonomickou produktivitu a 

diverzifikaci hospodářství. 
 

Existuje celá řada nástrojů, které jsou považovány za klíčové předpoklady umožňující posílení 
ekonomického postavení žen. V celosvětovém měřítku však existují velké rozdíly v tom, jak jsou 
zaváděny. Obecně lze říci, že existují následující nástroje, které se ukázaly jako účinné pro podporu 
posílení postavení žen: 

● umožnění ženám činit nezávislá rozhodnutí; 
● otevřená diskuse o změnách společenských norem; 
● přístup ke vzdělávání a odborné přípravě; 
● přístup k příjmům; 
● přístup k důstojným a flexibilním pracovním příležitostem; 
● přístup k podpoře péče o děti; 
● pobídky pro muže, aby převzali část péče a rodinných prací; 
● politiky na podporu rovnosti na pracovišti; 
● přístup k finančním službám; 
● podpora podnikání žen. 

 

ř ě
Ženy i muži hrají v různých společnostech a ekonomikách různé role. Kvůli objektivním překážkám se 
ženy potýkají s obtížemi v přístupu ke stejným příležitostem na trhu práce jako muži. Cílem posílení 
ekonomického postavení žen je rovná účast a přístup ke zdrojům pro muže i ženy.  
 
Existují různí činitelé, kteří mají různé nástroje a možnosti ovlivňovat posílení ekonomického žen. Jsou 
mezi nimi samotné ženy, ale také muži, zaměstnavatelé, odbory nebo stát. Mnozí ekonomové 
připouštějí, že vytváření podpůrných podmínek pro ženy, které jim umožní osamostatnit se a být 
aktivní na trhu práce, přispívá k celkovému růstu a prosperitě. Z tohoto důvodu se posílení 
ekonomického postavení žen stává stále důležitějším tématem v agendách tvůrců rozhodnutí a politik. 
Vyžaduje však nejen systémovou změnu politik a infrastruktury, ale také změnu našeho myšlení. Bez 
většího zapojení mužů do péče o děti a rodinu nelze účinně dosáhnout změny tradičního rodinného 
paradigmatu. Kromě toho je třeba každý nástroj pro posílení ekonomického postavení žen posuzovat 
individuálně s ohledem na celkovou situaci v dané zemi a zavedené politiky a zároveň zohlednit celý 
společenský kontext. 
 
Komplexnější pohled na vzájemný vztah mezi genderem a ekonomikou je rozebrán v článku "Úvod do 
feministické ekonomie". Tímto bychom vás, pokud máte zájem dozvědět se více o klíčových 
předpokladech feministického paradigmatu a zjistit, kde jsou kořeny genderové nerovnosti, rádi 
pozvali ke čtení tohoto článku pro další dávku inspirace.  
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Proč je důležité posílení ekonomického postavení žen? Jak podporovat a investovat do zlepšení 
postavení žen na trhu práce? Jak můžeme podpořit podnikání žen jako nástroj pro posílení jejich 
postavení? 
Tyto a další otázky jsou postupně zodpovězeny v tomto článku, který přináší úvod do tématu, 
vysvětluje kontext a důvody pro podporu posílení ekonomického postavení žen a přináší relevantní 
čísla ilustrující klíčová tvrzení. Najdete zde také strukturovaný přehled nástrojů a politik podporujících 
posílení ekonomického postavení žen. Kromě toho se dozvíte více o podnikání jako účinném nástroji 
na podporu žen a posílení jejich postavení na trhu práce a ve společnosti. 
 

Existuje několik definic pojmu posílení ekonomického postavení žen. Jako příklad uvádíme tři z nich 
formulované různými neziskovými organizacemi: 
"CARE definuje posílení ekonomického postavení žen jako proces, v jehož rámci ženy zvyšují své právo 
na ekonomické zdroje a moc přijímat rozhodnutí, z nichž mají prospěch ony samy, jejich rodiny a jejich 
komunity." (1) 
 
"Nadace Billa a Melindy Gatesových definuje posílení ekonomického postavení žen jako transformační 
proces, který pomáhá ženám a dívkám přejít od omezené moci, hlasu a možnosti volby doma a v 
ekonomice k tomu, aby měly dovednosti, zdroje a příležitosti potřebné k rovné soutěži na trzích, jakož 
i možnost kontrolovat ekonomické zisky a těžit z nich." (2) 
 
"OXFAM definuje posílení ekonomického postavení žen jako situaci, kdy ženy mají právo kontrolovat a 
využívat zdroje, majetek, příjmy a svůj vlastní čas a kdy mají schopnost řídit rizika a zlepšovat své 
ekonomické postavení a blahobyt." (3) 
 
Při čtení těchto definic můžeme identifikovat důležité průsečíky, které definují klíčová kritéria, jak 
chápat posílení ekonomického postavení žen: moc rozhodovat, přístup k potřebným zdrojům a 
ekonomický prospěch.  
 

ř č ů

Na otázku, proč podporovat a investovat do posílení ekonomického postavení žen, lze snadno 
odpovědět při pohledu na celkový kontext a čísla, a to jak celosvětová, tak evropská. 
 
Celosvětově je účast žen na trhu práce nižší než účast mužů. Podle statistik ILO (4, s. 7) činil v roce 
2018 celosvětově rozdíl v účasti žen a mužů na trhu práce 26,5 % (75,0 mužů oproti 48,5 ženám). V 
severní, jižní a západní Evropě činil genderový rozdíl v účasti na trhu práce 11,9 % (63,4 % mužů oproti 
51,6 % žen) a ve východní Evropě 15,2 % (67,0 % mužů oproti 51,8 % žen). 
 



 
 

 

5 
 

Podle UN Women: Facts and Figures: Economic Empowerment (5) situace ve světě práce v 
celosvětovém měřítku jasně ukazuje, že ženy jsou na trhu práce znevýhodněny. Níže shrnujeme 
klíčová fakta a uvádíme statistické údaje (se zaměřením na evropský kontext) ilustrující následující 
tvrzení: 
 

● Ženy se účastní trhu práce méně často než muži, jsou nadměrně zastoupeny v zaměstnáních 
na částečný úvazek, neformálních a zranitelných zaměstnáních a v některých zemích jsou 
právně diskriminovány. 
Podle údajů shromážděných organizací UN Women je míra účasti na trhu práce u žen ve věku 
25-54 let 63 % ve srovnání s 94 % u mužů. Z celosvětového hlediska je více než 2,7 miliardy 
žen právně omezeno ve výběru zaměstnání stejně jako muži. 

● Ženy jsou častěji nezaměstnané než muži. 
Ze statistik Mezinárodní organizace práce (4) vyplývá, že celosvětová míra nezaměstnanosti v 
roce 2018 činila 5,2 % u mužů a 6,0 % u žen. Prognóza ukazuje relativně stabilní trend až do 
roku 2021. Podle údajů EUROSTATu (6) činila v roce 2018 míra nezaměstnanosti v EU 6,6 % u 
mužů a 7,1 % u žen. 

● Ženy jsou placeny méně než muži. 
Tzv. gender pay gap (rozdíly v odměňování mužů a žen) ukazuje relativní rozdíl v průměrném 
hrubém hodinovém výdělku žen a mužů. Podle údajů EUROSTATu (7) vydělávaly ženy v EU v 
roce 2017 v průměru o 16 % méně na hodinu než muži. Mezi jednotlivými členskými státy 
existuje značný rozdíl. Největší rozdíl v odměňování žen a mužů je v Estonsku (25,6 %), České 
republice (21,1 %) a Německu (21,0 %). Nejmenší rozdíl v odměňování žen a mužů je v 
Rumunsku (3,5 %), Lucembursku (5,0 %) a Itálii (5,0 %). Pokrok je velmi pomalý, za posledních 
7 let se snížil pouze o 1 %. Podle Eurostatu vydělávají francouzské ženy v průměru o 15,5 % 
méně než muži. Např. v roce 2020 začaly francouzské ženy kvůli platové nerovnosti pracovat 
"neplaceně" od 4. listopadu do konce roku.  

● Ženy mají méně často přístup k sociální ochraně a finančním službám. 
Genderové nerovnosti na trhu práce mají za následek nižší přístup k sociální ochraně získané 
prostřednictvím zaměstnání, jako jsou např. důchody, dávky v nezaměstnanosti nebo ochrana 
v mateřství. Nižší mzdy mají za následek nižší přístup k finančnímu kapitálu. 

● Ženy mají omezené možnosti dosáhnout nejvyšších vedoucích pozic. 
Ženy se potýkají i s dalšími překážkami, jako je tzv. skleněný strop, který se používá jako 
metafora pro překážky při dosahování vysokých pozic v hierarchii. Pouze 5 % generálních 
ředitelů v žebříčku Fortune 500 tvoří ženy. 

● Ženy jsou neúměrně zodpovědné za pečovatelskou práci, která je neplacená a zůstává 
neuznaná. 
Neplacená pečovatelská práce zůstává neuznaná, přestože je důležitá pro fungování 
ekonomiky. Podle UN Women (5) ženy obvykle tráví neplacenou pečovatelskou prací přibližně 
2,5krát více času než muži. Kromě toho, kdyby se neplacené práci žen přiřadila peněžní 
hodnota, představovala by 10-39 % HDP. 

● Ženy méně často podnikají. 
Ve 40 % ekonomik dosahuje podnikatelská aktivita žen v rané fázi (což znamená, že jsou buď 
začínající podnikatelky, nebo majitelky podniku) pouze poloviny nebo méně než poloviny 
podnikatelské aktivity mužů (8). 

 
 
 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
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č

Při získávání podpory pro posílení postavení žen je užitečné prokázat jeho pozitivní ekonomický i 
společenský dopad. Existuje několik studií a výzkumů (viz odkazy), které potvrzují přínos posílení 
postavení žen k celkovému ekonomickému a společenskému blahobytu.  
 
Jejich výsledky ukazují, že posílení ekonomického postavení žen: 

● podporuje rovnost mezi muži a ženami, pokud jde o účast v ekonomice; 
● pomáhá snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů a rozdíly v zaměstnanosti mezi muži a 

ženami; 
● podporuje odpovídající podmínky na pracovišti; 
● umožňuje naplnit sociální a ekonomický potenciál žen; 
● sekundárně ovlivňuje kvalitu života celých rodin, komunit i společnosti; 
● určuje cestu ke snižování chudoby; 
● umožňuje přístup ke kapitálu a finančním službám a naplnění sociálního a ekonomického 

potenciálu žen; 
● stimuluje nové podniky a podporuje místní ekonomiky, zvyšuje ekonomickou produktivitu a 

ekonomickou diverzifikaci; 
● sekundárně ovlivňuje kvalitu života celých rodin (zvýšení příjmů domácností, lepší zdravotní 

péče, lepší výživa, plánování rodiny, zvýšení blahobytu, větší investice do vzdělání dětí atd.), 
komunit i společnosti (daně, příspěvek na sociální a zdravotní péči); 

● určuje cestu ke snížení chudoby; 
● podporuje odpovídající pracovní podmínky (spravedlivé mzdy, bezpečné pracovní podmínky, 

prevence sexuálního a genderově podmíněného násilí). 
 

Existuje celá řada nástrojů, které jsou považovány za klíčové předpoklady umožňující posílení 
ekonomického postavení žen. V celosvětovém měřítku však existují velké rozdíly v tom, jak jsou 
zaváděny. Obecně lze říci, že existují následující nástroje, které se ukázaly jako účinné pro podporu 
posílení ekonomického postavení žen: 

● Umožnit ženám činit nezávislá rozhodnutí (vytvoření podmínek bez právních omezení na 
základě pohlaví, bez hrozeb násilí atd.). 

● Otevřená diskuse o změnách společenských norem (diskuse o rigidních společenských 
normách spojených s pohlavím, zpochybňování předsudků a stereotypů typu "ženy by se měly 
starat o domácnost a děti, zatímco muži zajišťují rodinu a realizují se na trhu práce"). 

● Přístup ke vzdělání a odborné přípravě (rovný přístup dívek a mladých žen ke školám a 
univerzitám, podnikatelské vzdělávání, finanční a ekonomická gramotnost, odborné 
vzdělávání, zvyšování a rekvalifikace, technologická a digitální příprava, aby bylo možné držet 
krok se změnami v zaměstnání atd.) 

● Přístup k příjmům a důstojným a flexibilním pracovním příležitostem (vytváření podmínek 
pro začlenění žen na trh práce). 

● Přístup k podpoře péče o děti (cenově dostupná zařízení péče o děti, vytváření alternativních 
forem péče o děti, vzájemná komunitní podpora atd.) Např. v České republice je veřejná péče 
o předškolní děti poskytována za poplatky, které pokrývají většinou pouze skutečné náklady. 
Vzhledem k nedostatku veřejné infrastruktury může být péče o děti poskytována i 
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alternativními zařízeními a částečně financovaná veřejným sektorem po splnění všech kritérií 
a požadavků). 

● Inkluzivní hodnotový řetězec (vytváření příznivých podmínek pro malé podniky, které jim 
pomohou dovést výrobek/službu od jeho návrhu a výroby až k zákazníkovi - např. 
upřednostňování a podpora malých podnikatelů a místní ekonomiky, poskytování školení na 
téma rovnosti žen a mužů na místní nebo obecní úrovni, vzdělávání spotřebitelů atd.). 

● Politiky na podporu rovnosti na pracovišti (podpora zavádění politik rozmanitosti a 
začleňování na pracovišti. Evropská komise např. zřídli EU platformu Diversity Charters jako 
místo, kde se mohou setkávat, diskutovat a vyměňovat si zkušenosti nevládní organizace, 
veřejné orgány, soukromé společnosti atd.). 

● Přístup k finančním službám (např. půjčky, přístup k bankovním účtům, nízké/žádné úrokové 
sazby u půjček). 

● Podpora podnikání žen (prostřednictvím vzdělávání, vytváření sítí, rovného přístupu ke 
kapitálu, podnikatelských sítí atd.). 

● Pobídky pro muže, aby převzali část péče o děti a rodinu (např. v Německu oba rodiče 
společně dostávají rodičovský příspěvek na 14 měsíců na každé dítě, tuto dobu si mohou 
rodiče rozdělit podle svého výběru. Protože této možnosti využívají většinou ženy, musí dva 
ze 14 měsíců čerpat druhý rodič (většinou otec), jinak tato možnost zaniká.  

 

ř ě
Existují různí činitelé, kteří mají různé nástroje a možnosti, jak ovlivnit posílení ekonomického 
postavení žen: 
 

1. Samotné ženy 
● využitím možností vzdělávání a dalšího zvyšování kvalifikace a znalostí; 
● tím, že požadují vyšší mzdy; 
● tím, že si uspořádají rodinný život tak, aby umožnily sladění pracovního a soukromého 

života, a zapojí otce do péče o rodinu; 
● vytvářením sítí, vzájemnou podporou a propagací; 
● zakládáním vlastních podniků a podnikáním. 

 
2. Manželé a otcové, mužští kolegové 

● tím, že převezmou spravedlivý podíl práce v oblasti péče o rodinu; 
● tím, že budou podporovat ženy, aby měly spravedlivou a rovnou mzdu. 

 
3. Zaměstnavatelé 

● tím, že nebudou diskriminovat ženy ve své mzdové politice; 
● tím, že budou nabízet práci na částečný úvazek mužům i ženám; 
● nabídkou flexibilních pracovních podmínek; 
● poskytováním péče o děti v podnicích. 

 
4. Odbory 

● výslovným prosazováním nízkopříjmových skupin a pracovníků na částečný úvazek; 
● prosazováním kratší týdenní pracovní doby a dobré rovnováhy mezi prací a životem pro 

všechny. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
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5. Stát  
● zrušením diskriminačních zákonů; 
● zavedením zákonů, které zvýhodňují a podporují ženy v oblastech, kde jsou strukturálně 

znevýhodněny; 
● aktivním zapojením do změny genderových vzorů; 
● zákony, které přinutí i zaměstnavatele, aby nediskriminovali a upřednostňovali v 

podnicích politiku přátelskou k rodině; 
● zajištěním infrastruktury, jako je péče o děti a starší osoby; 
● působením zaměstnavatelů s dobrými pracovními podmínkami pro ženy. 

 
Různé ekonomické školy i lidé s různými politickými názory budou upřednostňovat různé přístupy. 
Hlavní rozdíly nejlépe ilustrují dva následující přístupy: 
 

ř
Podle neoklasického přístupu dosáhne liberalizace větších přínosů pro ženy, zejména pokud jde o 
snížení rozdílů v odměňování a zaměstnanosti žen a mužů. Neoliberální přístup chápe rovnost žen a 
mužů a posílení postavení žen jako nástroj hospodářského rozvoje a sociální spravedlnosti. Ženy samy 
by měly být hlavními hybateli změn, rovnost by měla být uplatňována na individuální úrovni. Úlohou 
státu je zabránit právní diskriminaci žen a zajistit jim rovný přístup ke vzdělání a zároveň klást důraz 
na liberalizaci trhu. 
 

ř
Feministický přístup staví do centra pozornosti ekonomické posílení postavení žen a současný 
ekonomický model považuje za špatně fungující. Genderová nerovnost je přímo spojena s 
ekonomickou nerovností. Z tohoto důvodu feministické ekonomky vyzývají k zásadní změně 
ekonomických modelů, která přinese rovnost pro všechny. Je třeba začít věnovat větší pozornost 
právním rámcům, pracovním právům, důstojné práci, ekonomice péče a dalším oblastem 
podporujícím ekonomické posílení žen. 
 

č

Ekonomické posílení postavení žen je důležité téma s globálním dosahem. Mnoho vlád si uvědomuje 
jeho potenciál pro růst svých národních i místních ekonomik. Níže naleznete více informací o 
mezinárodních i evropských rámcích, které definují strategické cíle a opatření na podporu 
ekonomického posílení postavení žen. 
 

ň
● Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (OSN) 

Ekonomické posílení postavení žen je jedním z nástrojů na podporu dosažení cílů udržitelného 
rozvoje. Týká se zejména cíle 5 (rovnost žen a mužů) a cíle 8 (důstojná práce a hospodářský 
růst). 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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● Panel na vysoké úrovni generálního tajemníka OSN pro ekonomické posílení postavení žen, 
Leave No One Behind (Nenechat nikoho pozadu): Výzva k akci pro rovnost žen a mužů a posílení 
ekonomického postavení žen. (2016) 
Zpráva zdůrazňuje význam utváření makroekonomických politik a právních nástrojů na 
podporu inkluzivního růstu a posílení ekonomického postavení žen. 

 

ň
● Strategická angažovanost pro rovnost žen a mužů 2016-2019 

Strategický dokument Evropské komise definující priority a klíčová opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů. 

● Strategie Rady Evropy pro rovnost žen a mužů na období 2018-2023. 
Strategický dokument Rady Evropy definující cíle a strategické záměry týkající se podpory 
rovnosti žen a mužů. 

 

Založení vlastního podniku může být jedním z nejsilnějších nástrojů k ekonomickému posílení žen. 
Navzdory této skutečnosti je pravděpodobnost, že se ženy stanou podnikatelkami, nižší než u mužů. 
Existuje dlouhý seznam faktorů, které ženám staví překážky nebo nastavují omezení pro zahájení 
vlastní podnikatelské činnosti, jako jsou ty, které byly zmíněny v předchozím textu.  
 
Existuje však dostatečné množství existujících podpůrných nástrojů, iniciativ nebo úspěšných projektů, 
které mohou sloužit jako inspirace pro propojení a inspiraci většího počtu žen k podnikání a 
poskytnout klíčovým činitelům s rozhodovací pravomocí ještě více údajů založených na důkazech o 
tom, jak může podnikání žen potenciálně přispět k ekonomickému a sociálnímu blahobytu. 
 
Jaká jsou nejzajímavější zjištění o globálním podnikání žen? 
Global Entrepreneurship Monitor přinesl analýzu účasti žen na podnikatelském chování z 59 ekonomik 
shrnutou ve Zprávě o podnikání žen 2018/2019 (9). 
 

● Celková podnikatelská aktivita (TEA) u dospělé populace v produktivním věku (18-64 let) 
celosvětově činí 10,2 % u žen. 

● Nejvyšší míra TEA u žen je v subsaharské Africe (21,8 %) a Latinské Americe (17,3 %), zatímco 
nejnižší míra je v Evropě (6 %) a v regionech Blízkého východu a severní Afriky (MENA) (9 %). 
Na druhou stranu v regionech MENA je nejvyšší míra podnikatelských záměrů žen (36,6 %). 

● Existuje devět zemí, ve kterých ženy uvádějí stejnou nebo vyšší podnikatelskou aktivitu než 
muži: Angola, Ekvádor, Indonésie, Kazachstán, Madagaskar, Panama, Katar, Thajsko a 
Vietnam. 

● Ženy v zemích s vyššími příjmy mají menší úmysl začít podnikat než ženy v zemích s nižšími 
příjmy, přičemž Evropa vykazuje nejnižší míru (8,5 %). 

● Míra přerušení podnikání je nejvyšší v zemích s nízkými příjmy (cca 5 %), přičemž nejvyšší míra 
je hlášena v subsaharské Africe (10,1 %) a nejnižší v Evropě (1,4 %). 

● Nejvyšší míra účasti na podnikatelské činnosti je u žen ve věku 25-34 let a 35-44 let a zvyšuje 
se s vyšší úrovní vzdělání. 

https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report


 
 

 

10 
 

● Celosvětově 36,4 % žen pracuje jako samostatné podnikatelky bez spoluzakladatelů nebo 
zaměstnanců. Pouze 2,5 % podnikatelek má více než 20 zaměstnanců. 

● Celosvětově 53,4 % podnikatelských aktivit žen je ve velkoobchodě/maloobchodě a ženy 
většinou působí ve státní správě/zdravotnictví/školství a sociálních službách. Země s vysokými 
příjmy však hlásí opačný trend a ženy působí převážně ve finančních, odborných a 
spotřebitelských službách. 

● Ženy uvádějí nižší sebedůvěru ve své schopnosti začít podnikat než muži. 
 
Kritický diskurz založený na nutnosti zohlednit celkový kontext 
Na druhou stranu je nutné zmínit, že podporu podnikání nelze považovat za silný nástroj pro 
ekonomické posílení žen, aniž by se zohlednil celý společenský kontext.  
 
Např. v Německu na počátku roku 2000 vláda podporovala individuální podnikání a zároveň snižovala 
zaručená práva zaměstnanců. To mělo za následek méně bezpečné postavení zaměstnanců a nárůst 
nejistých pracovních podmínek. Proto je třeba každý nástroj pro posílení ekonomického postavení žen 
posuzovat individuálně s ohledem na celkovou situaci v dané zemi a zavedené politiky. 
 

Pokud se chcete dozvědět více o ekonomickém posílení postavení žen a být v obraze ohledně 
aktuálního vývoje v této oblasti, podívejte se na následující zdroje: 

● EVROPSKÁ KOMISE: https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-
women-and-girls_en 

● UN WOMEN: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-
and-figures 

● OECD: http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm 
● UNDP: https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-

development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html 
● IMF: https://www.imf.org 
● EKONOMICKÉ NEROVNOSTI PODLE POHLAVÍ: https://ourworldindata.org/economic-

inequality-by-gender#women-often-have-no-control-over-their-personal-earned-income 
 

ě
Ženy i muži hrají v různých společnostech a ekonomikách různé role. Kvůli objektivním překážkám mají 
ženy obtížný přístup ke stejným příležitostem na trhu práce jako muži. Cílem ekonomického posílení 
žen je rovné zapojení a přístup ke zdrojům pro muže i ženy. Mnozí ekonomové připouštějí, že vytváření 
podpůrných podmínek pro ženy, které jim umožní osamostatnit se a být aktivní na trhu práce, přispívá 
k celkovému růstu a prosperitě. Z tohoto důvodu se ekonomické posílení postavení žen stává stále 
důležitějším tématem v programech rozhodovacích orgánů a politiků.  
 
Skutečný posun však vyžaduje nejen systémovou změnu politik a infrastruktury, ale také změnu 
našeho myšlení. Bez většího zapojení mužů do péče o děti a rodinu nelze účinně dosáhnout změny 
tradičního rodinného paradigmatu. Navíc bez zohlednění celkových historických, společenských, 
ekonomických a specifických souvislostí každé komunity nemůžeme zavést opatření, která skutečně 
povedou k dlouhodobým a účinným změnám. 
 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.imf.org/
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Komplexnější pohled na vzájemný vztah mezi genderem a ekonomikou je rozebrán v článku "Úvod do 
feministické ekonomie". Tímto bychom vás rádi pozvali k četbě pro další dávku inspirace, pokud máte 
zájem dozvědět se více o klíčových předpokladech feministického paradigmatu a zjistit, kde jsou 
kořeny genderové nerovnosti.  
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ř
Diskriminace 

Činění rozdílů mezi lidmi na základě různých faktorů, jako je pohlaví, rasa, věk, původ, barva pleti, 
sexuální orientace atd. Diskriminace vede k nerovnému nebo předpojatému zacházení s lidmi. 
 

Rovnost pohlaví 

Stav rovného přístupu ke zdrojům a příležitostem bez ohledu na pohlaví. Index rovnosti žen a mužů 
představuje souhrnný ukazatel, který vychází z politického rámce EU a pomáhá měřit a sledovat 
pokrok v oblasti rovnosti v celé Evropské unii. Současný index rovnosti žen a mužů v EU činí 67,4 ze 
100 (EIGE, 2019). Nejlepších výsledků dosahuje v oblasti zdraví (88,1 bodu) a peněz (80,4 bodu). 
Naopak nejhorší výsledky jsou v oblasti moci (51,9 bodu). 
 

Rozdíly v odměňování žen a mužů 

Rozdíl mezi průměrným hodinovým výdělkem mužů a žen. Podle údajů Evropské komise (2018) 
vydělávají ženy v Evropské unii o více než 16 % méně než muži. Nejvyšší rozdíl v odměňování žen a 
mužů je v Německu (20,8 %), České republice (21,1 %) a Estonsku (25,6 %). Nejnižší rozdíl v 
odměňování žen a mužů je v Rumunsku (3,5 %), Lucembursku (5,0 %) a Itálii (5,0 %). 
 

Inkluzivní hodnotový řetězec 

Vytváření příznivých podmínek pro malé podniky, které jim pomohou přivést výrobek nebo službu od 

jejího návrhu a výroby až k zákazníkům. Možnými způsoby budování inkluzivního hodnotového řetězce 
jsou např. upřednostňování a podpora malých podnikatelů a místních ekonomik, poskytování školení 
na téma rovnosti žen a mužů na místní nebo obecní úrovni, vzdělávání spotřebitelů atd. 
 

Neplacená práce 

Práce, při níž se vyrábí zboží nebo poskytují služby, ale která není přímo odměňována. Neplacenou 
práci představují např. pečovatelské práce nebo práce v domácnosti. Neplacená práce není 
rovnoměrně rozdělena mezi ženy a muže. Podle údajů Evropské komise (2018) si ženy berou více volna 
z práce kvůli péči o děti nebo jiné členy rodiny (např. ženy stráví 36 hodin týdně péčí o dospělé, děti a 
domácími pracemi. Zatímco muži věnují neplacené práci v průměru 21 hodin týdně). 
 

Zranitelná zaměstnanost 

Druh práce, který bývá nejistý a zranitelný vůči výkyvům v ekonomice. Týká se neplacených rodinných 
pracovníků a pracovníků pracujících na vlastní účet. 
 

Posílení ekonomického postavení žen 

Proces, který podporuje ženy v tom, aby získaly moc rozhodovat, přístup k potřebným zdrojům a 
mohly z nich ekonomicky těžit. 
 

Blahobyt 

Stav prožívání zdraví, štěstí a prosperity. Podle Carol Ryffové jsou hlavními faktory, které mají klíčový 
význam pro pohodu: sebepřijetí, osobní růst, smysl života, zvládnutí životního prostředí, autonomie a 
pozitivní vztahy s ostatními. Pocit ekonomické síly přispívá k posílení těchto faktorů.  
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ě ě
Název 
workshopu 

Pomozte Janě stát se úspěšnou podnikatelkou! 

Shrnutí Následující soubor cvičení nabízí strukturovaný scénář workshopu, který můžete 
realizovat během 4 hodin. Vzhledem k tomu, že podnikání žen může být jedním z 
nejúčinnějších nástrojů na podporu posílení ekonomického postavení žen, zvolili 
jsme toto téma jako ústřední myšlenku vzdělávací části. 
 
Nejprve by se účastníci měli seznámit s obsahem teoretického článku, protože 
cvičení vycházejí z informací v něm obsažených. Scénář workshopu vede účastníky 
krok za krokem vývojem podnikatelského nápadu. Účastníci se seznámí s Janou a její 
rodinou a v průběhu workshopu pomáhají Janě rozvíjet podnikatelský nápad, aby 
získali praktické dovednosti, které mohou využít pro vlastní podnikatelskou činnost 
nebo pro lepší pochopení podnikání jako nástroje vedoucího k posílení 
ekonomického postavení žen. 

Cíle • Seznámit účastníky s překážkami a omezeními, s nimiž se ženy při podnikání 
setkávají, a najít strategie, jak je překonat. 

• Poskytnout účastníkům nové dovednosti a znalosti usnadňující rozvoj 
podnikatelského nápadu. 

• Zlepšit analytické a prezentační dovednosti účastníků. 

Materiály • Pracovní listy 
• Flipchart, fixy, post-ity 
• Případně PC s prezentačních softwarem 

Čas 1/ Icebreaker (10 min.) 
2/ Úvod do aworkshopu: cíle a očekávané výsledky (10 min.) 
3/ Seznamte se s Janou: čtení ve skupinách (10 min.) 
4/ Tři kroky k úspěchu 
- Vymyslete podnikatelský nápad (30 min.)  
- Zmapujte prostředí: mikro a makro faktory (30 min.) 
- Navrhněte hodnotu pro zákazníka: váš zákazník (30 min.), nabídka hodnoty (30 
min.). 
5/ Představte svůj podnikatelský nápad (60 min.) 
6/ Reflexe (30 min.) 

Velikost 
skupiny 

 6-20 účastníků 

Pokyny pro 
školitele 

  

1. Nejprve uveďte účastníky do tématu a vysvětlete jim celkovou myšlenku 
workshopu - pomoci Janě stát se úspěšnou podnikatelkou. 

2. Rozdělte účastníky do skupin po 3-5 osobách. 
3. Nechte účastníky přečíst si úvod a seznámit se s Janou a její situací. 
4. Postupujte podle pokynů napsaných níže u jednotlivých cvičení. 
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Vyhodnocení Na závěrečný debriefing a reflexi si nechte alespoň 30 min. Postupujte podle pokynů 
a otázek napsaných v závěrečné části. 

Tipy pro 
školitele 

Výzvy, které mohou nastat: 

Účastníci mohou mít různou úroveň znalostí a dovedností týkajících se tématu. Proto 
je vhodné ji předem posoudit a zajistit, aby byly skupiny podle toho rozděleny 
(spárovat zkušenější s méně zkušenými účastníky).  

 Více na http://economic-literacy.eu 
  

 
ICEBREAKER 
Čas: 10 min. 
Pokyny: 1: Nechte účastníky říct 3 věci o sobě (dvě pravdy a jednu lež) a nechte ostatní účastníky hádat, 
která z nich je lež. 
 
ÚVOD 
Čas: 10 min. 
Pokyny: Vysvětlete účastníkům, jaké jsou hlavní cíle workshopu a jaké znalosti a dovednosti by měli 
získat. 
Jedním z nejúčinnějších nástrojů na podporu posílení ekonomického postavení žen je založení 
vlastního podnikání. Jak již víme, ženy mají ve srovnání s muži menší šanci stát se podnikatelkami. 
Existuje mnoho výzev, které musí ženy překonat, aby uspěly jako podnikatelky. Klíčovými faktory 
úspěchu jsou např: 

• znát prostředí, ve kterém žijeme, a určit klíčové zdroje, které máme k dispozici/potřebujeme; 

• vědět, kdo je váš zákazník a jaké jsou jeho potřeby; 
• vytvořit hodnotu pro svého zákazníka. 

Během tohoto workshopu budete doprovázet Janu, která chce začít podnikat. Lépe poznáte ji i její 
rodinu. Společně se rozhodnete pro podnikatelský nápad, který by jí mohl pomoci zajistit stálý příjem 
pro její rodinu. 
 
SEZNAMTE SE S JANOU! 
Čas: 10 min. 
Pokyny: Rozdělte účastníky do skupin a nechte je přečíst následující text. Text si můžete připravit jako 
pracovní list, aby ho měly všechny skupiny po ruce. 

• Janaje 32letá matka dvou dětí - Sára (3 roky) a Matěj (1 rok). Má vysokoškolské vzdělání v 
oboru učitelství angličtiny. Než měla děti, učila na střední škole v centru Prahy. 

• Janin manžel Abdik pochází ze Saúdské Arábie, kde žije jeho rodina, je muslim a pracuje v 
cestovní kanceláři. Rodiče Jany žijí na venkově daleko od nich a nemají s Janou blízký vztah, 
protože nesouhlasili s výběrem jejího životního partnera. 

• Jana žije se svým manželem Abdikem v malém domku se zahradou na předměstí Prahy. K 
dispozici je pouze jedna mateřská škola, jejíž kapacita je však naplněna. Od narození prvního 
dítěte přestala Jana pracovat a stará se o děti a domácnost. Vždy však byla zvídavá a ráda se 

http://economic-literacy.eu/
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učila novým věcem. V době, kdy byla na rodičovské dovolené, se naučila vytvářet webové 
stránky a zúčastnila se také kurzu online marketingu. Ví, že by nebylo možné vrátit se do jejího 
bývalého učitelského zaměstnání, protože soukromá zařízení péče o děti jsou drahá a její 
bývalý zaměstnavatel nenabízel práci na částečný úvazek nebo z domova. Z tohoto důvodu 
Jana uvažuje o založení vlastního podniku, není si však jistá, co by mohla nabídnout, o co by 
mohli potenciální zákazníci stát.  

• Abdik bohužel kvůli pandemii COVID-19 přišel o práci a rodina je v současné době bez stálého 
příjmu. Abdik je registrován na úřadu práce a dostává 12 500 Kč měsíčně. Jana má ještě od 
státu finanční příspěvek na rodičovskou dovolenou, který činí 10 000 Kč měsíčně. Měsíční 
výdaje rodiny se pohybují kolem 20 000 EUR měsíčně. 

 
POMOZTE JANĚ VYMYSLET PODNIKATELSKÝ NÁPAD. 

• Jana se rozhodla, že nyní je ta správná chvíle riskovat a začít podnikat. Našetřila přibližně 
75 000 Kč, které plánovala použít pro své podnikání, a zbavila se automobilu. Umí vyučovat 
jazyky a vyniká v angličtině, získala praktické dovednosti v oblasti marketingu a webdesignu. 
Zajímá se také o zdravý životní styl, upcyklaci a vyrábí ručně vyráběné šperky. Kromě toho je 
certifikovanou instruktorkou jógy.  

 
TŘI KROKY K ÚSPĚCHU 
 
KROK 1 - VYMYSLETE PODNIKATELSKÝ NÁPAD 
Nyní už víte spoustu informací o Janě a její životní situaci. Už víte, jakými zdroji Jana disponuje 
(vzdělání, zkušenosti, finance, materiální zdroje jako dům, auto atd.) a v jakém prostředí žije 
(Předměstí Prahy, politické a ekonomické centrum České republiky. Ekonomika se v současné době 
potýká s důsledky pandemie COVID-19). 
 
ZÁSOBNÍK PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ 
Čas: 30 min. 
Pokyny: 1: Nechte účastníky pracovat ve skupinách a definovat podnikatelský nápad na základě 
informací, které vědí o Janě a jejích schopnostech a zdrojích. 
Jaký podnikatelský nápad byste Jane navrhli? Vymyslete vlastní nápady nebo si vyberte ze zásobníku 
nápadů. 
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Zapište si: 
Podnikatelský záměr je: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
Produkty/služby jsou: 
………………………………………………..…………………...…………………...…………………...…………………...……….…………..
.…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...……………………. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
 
KROK 2 – ZMAPUJTE PROSTŘEDÍ 
Čas: 30 min.: 15 min. diskuse ve skupinách / 15 min. debriefing s doplňujícími otázkami 
Pokyny: 1: Nechte účastníky ve skupinách diskutovat o tom, jaké jsou důležité faktory, které by mohly 
pomoci nebo bránit úspěchu vybraného podnikatelského nápadu. 
Nyní víte mnoho informací o Janě a její životní situaci. Níže najdete dvě myšlenkové mapy s několika 
mikro a makro situačními faktory. Diskutujte o tom, zda a jak by tyto faktory mohly ovlivnit úspěch či 
neúspěch Janina podnikání. 
 
Kontrolní otázky: 
1/ Které faktory považujete za nejvlivnější, pokud jde o potenciální úspěch zvoleného podnikatelského 
záměru? 
2/ Jaká preventivní opatření byste navrhli, abyste předešli rizikům spojeným s těmito faktory? 
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KROK 3 - NAVRHNĚTE HODNOTU PRO SVÉHO ZÁKAZNÍKA 
Již jste zmapovali prostředí a nyní jste lépe připraveni navrhnout podnikatelský záměr, který by mohl 
mít potenciál uspět.  

 
 
VÁŠ ZÁKAZNÍK  
Čas: 30 min 
Pokyny: Proveďte účastníky definováním zákazníka a jeho profilu. 
Nyní máte jasno o podnikatelském záměru a o tom, jaké produkty nebo služby budete nabízet. Dalším 
důležitým krokem je definovat vašeho zákazníka?  
 
Úkol: Představte si svého zákazníka jako osobu s vlastním životem, potřebami, zájmy, zvyky a přáními. 
Pokuste se svého typického zákazníka popsat co nejpodrobněji. Použijte níže uvedenou tabulku: 
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1/ Věk: …………………………………………………………………………………………………………………............. 
2/ Pohlaví: …………………………………………………………………………………………………………………....... 
3/ Vzdělání: …………………………………………………………………………………………………………………... 
4/ Profese: …………………………………………………………………………………………………………………... 
5/ Příjem: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
6/ Rodinný status: ………………………………………………………………………………………………………………. 
7/ Zájmy & koníčky: 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
8/ Zvyky: 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…………………………. 
9/ Komunita: 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
10/ Problémy a potřeby: 
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
11/ Přání, sny, cíle: 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………. 

 
HODNOTOVÁ NABÍDKA 
Čas: 30 min. 
Pokyny:  
Nyní znáte svého zákazníka lépe. Víte, jak žije, jaké má problémy, potřeby a přání. Abyste zákazníka 
zaujali, musíte pro něj vytvořit hodnotu, kterou mu/jí nabídnete svými výrobky nebo službami.  
 
Následující otázky vám pomohou definovat hodnotovou nabídku: 
1/ Jakým problémům/výzvám čelí váš zákazník v každodenním životě? (V práci, doma) Co v něm 
vyvolává špatné pocity, strach nebo frustraci? Co vašemu zákazníkovi chybí? 
2/ O čem váš zákazník sní? Co by mu/jí udělalo radost? 
3/ Jaké emocionální potřeby chce váš zákazník uspokojit? Jak se chce váš zákazník cítit?  
4/ Jak chce být váš zákazník vnímán ostatními? Je pro něj/ni důležité společenské postavení, dobrý 
vzhled nebo moc? 
5/ Co by vašemu zákazníkovi usnadnilo život nebo práci? 
6/ Jaké úspory by váš zákazník ocenil z hlediska času, úsilí, peněz atd. 
7/ Co je pro vašeho zákazníka důležité (cena, kvalita, dostupnost, design, záruka, nízké riziko, speciální 
funkce atd.) 
  
Definujte svou nabídku hodnoty: 
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NAŠE (produkty a služby) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
POMÁHAJÍ (zákazníkovi) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
KTERÝ CHCE (potřeby, problémy, přání) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
ČÍM (nabídka hodnoty) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
PŘEDSTAVTE SVŮJ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 
Čas: 60 min 
Pokyny: Vysvětlete účastníkům, co je to "pitch" a ve skupinách je veďte přípravou jejich pitchů. Nechte 
je ve skupinách připravit prezentaci s odpověďmi na klíčové otázky. Můžete účastníkům umožnit, aby 
použili prezentační software a připravili si slidy (max. 5). Přípravná fáze má trvat max. 30 min. + 
prezentace 30 min. (max. 2 min. prezentace).  
 
Nyní víte, jaké produkty a služby nabízíte, kdo je váš zákazník, jaké jsou jeho potřeby a jakou hodnotu 
mu nabízíte. Je čas představit svůj podnikatelský záměr, nebo jak říkáme "pitch". Budete mít 
maximálně 2 minuty na to, abyste nás přesvědčili o jedinečnosti svého podnikatelského nápadu. 
Připravte si svůj pitch ve skupinách tak, že najdete odpovědi na následující otázky: 

1. PROBLÉM – Jaký problém/výzvu/potřebu řešíte svým produktem nebo službou? 
2. ŘEŠENÍ – Jaké řešení navrhujete k vyřešení problému/uspokojení potřeby? Jakou hodnotu 

navrhujete pro zákazníka? 
3. TRH – Kdo je váš zákazník? Na koho se zaměřujete? 
4. JEDNODUCHOST – Jak se odlišujete od konkurence? 

 
REFLEXE 
Čas: 30 min. 
Pokyny: Proveďte účastníky závěrečnou reflexí. Na flipchart můžete nakreslit strom a umístit tam 
prázdné post-ity představující "jablka poznání". Požádejte všechny účastníky, aby utrhli několik jablek 
(post-itů) a zapsali odpovědi na následující otázky:  
 
Reflexe případové studie 

• Jaké další kroky byste navrhli Janě, aby byl její podnikatelský nápad úspěšný? 

• Jak si myslíte, že založení vlastního podniku Janě změní její rodinný život? 
 
Reflexe osobního prospěchu 

• Jaké nové znalosti a dovednosti jste se na tomto semináři naučili? 

• Co se vám nejvíce líbilo? 

• Co pro vás bylo obtížné? 

• Jak hodláte získané znalosti využít? 
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1/ Které tvrzení je pravdivé? 
a/ Ženy jsou nadměrně zastoupeny ve vedoucích pozicích. 
b/ Posílení ekonomického postavení žen zvyšuje rozdíly v odměňování žen a mužů. 
c/ Přístup k podpoře péče o děti ovlivňuje přístup žen na trh práce. 
 
2/ Který z následujících nástrojů podporuje posílení ekonomického postavení žen? 
a/ Pevná pracovní doba 
b/ Přístup k finančním službám 
c/ Vysoké úrokové sazby 
 
3/ Které z níže uvedených tvrzení je nesprávné? 
a/ Stát může pozitivně přispět k posílení ekonomického postavení žen zrušením diskriminačních 
zákonů. 
b/ Odbory mohou pozitivně přispět k posílení ekonomického postavení žen tím, že se budou zasazovat 
o vysokopříjmové skupiny. 
c/ Zaměstnavatelé mohou pozitivně přispět k posílení ekonomického postavení žen tím, že ženám 
nabídnou práci na dálku. 
 
4/ Jaká klíčová slova jsou spojována s rovností žen a mužů? 
a/ blahobyt, udržitelnost, přístup 
b/ neplacená práce, limity, peníze 
c/ produktivita, míra, diskriminace 
 
5/ Které z následujících faktorů přispívají k blahobytu? 
a/ půjčky a výdaje 
b/ dluhy a investice 
c/ zdraví a prosperita 
 
6/ Jaké zdroje potřebuje člověk k podpoře podnikatelského záměru? 
a/ kapitál 
b/ výkyvy v ekonomice 
c/ pokles indexu rovnosti 
 
7/ Jaké mikrofaktory vytvářejí podnikatelské prostředí? 
a/ školský a sociální systém 
b/ vzdělání, zkušenosti a sociální postavení 
c/ životní prostředí a klimatická krize 
 
8/ Které z následujících makrofaktorů vytvářejí podnikatelské prostředí? 
a/ pohlaví a věk 
b/ rodina a děti 
c/ demografie a zaměstnanost 
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9/ Které z níže uvedených tvrzení je nesprávné? 
a/ Rozhodujícím faktorem určujícím úspěch podniku je to, zda je zákazníkovi dodávána hodnota. 
b/ Služby jsou v inkluzivních hodnotových řetězcích inovativnější než výrobky. 
c/ Dobrý pitch by měl popisovat problém, řešení, trh a jedinečnost podnikatelského nápadu. 
 
10/ Které z následujících faktorů jsou nejužitečnější při snaze zjistit potřeby zákazníka? 
a/ růst a recese 
b/ zvyky a příjmy 
c/ bankovní systém 
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č
 
Posílení ekonomického postavení žen: 
 
může mít pozitivní dopad na snižování chudoby. 
zvyšuje nerovnosti mezi světovými ekonomikami. 
pomáhá vytvářet pružnější pracovní podmínky. 
pozitivně přispívá ke snižování rozdílů v odměňování žen a mužů. 
přispívá ke snížení hodnotové nabídky. 
ponechává pečovatelskou práci bez uznání. 
ovlivňuje sociální blahobyt. 
uzavírá diskusi o tom, jak změnit společenskou normu. 
snižuje počet půjček. 
podporuje přístup k péči o děti. 
zvyšuje ekonomickou produktivitu. 
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1. Neplacená práce je rovnoměrně rozdělena mezi ženy a muže. NE 
2. Zaměstnavatelé mohou podpořit posílení ekonomického postavení žen tím, že jim poskytnou péči 
o děti na pracovišti. ANO 
3. Diskriminace vede k přirozenému výběru produktivnějších občanů. NE 
4. Rozdíl v odměňování žen a mužů je rozdíl mezi průměrným hodinovým výdělkem mužů a žen. ANO 
5. Index rovnosti žen a mužů ukazuje lepší výkonnost mužů v práci. NE 
6. Podpora drobných podnikatelů a místní ekonomiky podporuje inkluzivní hodnotové řetězce. ANO 
7. Odbory nemohou mít žádný vážný vliv na posílení ekonomického postavení žen. NE 
8. Lepší přístup k finančním službám může podpořit podnikání žen. ANO 
9. Politiky začleňování brání hospodářskému růstu. NE 
10. Předsudky a stereotypy ovlivňují změny společenských norem. ANO 
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ň
 
1. Klíčovými kritérii pro definici posílení ekonomického postavení žen jsou: moc ..............., přístup k 
potřebným ............... a ekonomický ............... (rozhodovat, zdrojům, prospěch). 
2. Ženy jsou placeny .............než muži. (méně) 
3. Posílení ekonomického postavení žen má pozitivní vliv na snížení ……………….. rozdílů mezi muži a 
ženami .......... (platových) 
4. Pečovatelské práce, které nejsou přímo odměňovány, vykonávají většinou ............ (ženy) 
5. Stav prožívání zdraví, štěstí a prosperity se nazývá ............... (blahobyt) 
6. Krátká prezentace podnikatelského záměru potenciálnímu investorovi se nazývá ........... (pitch) 
7. Odlišné zacházení s lidmi kvůli jejich původu nebo rase se nazývá .................. (diskriminace). 
8. Typ práce, který bývá nejistý, se nazývá ................zaměstnání. (zranitelné / nejisté) 
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ř

Rostoucí fenomén migrace představuje jednu z nejvýznamnějších výzev, kterým Evropa a 
jednotlivé členské státy Evropské unie čelí. Souvisí s ekonomikou (především v souvislosti s 
globalizací), kulturními a sociálními proměnami, ale také s šířícími se oblastmi chudoby, 

mezinárodními a etnickými konflikty. Migrace nastavuje "zrcadlo" změnám, které probíhají po celém 
světě a ovlivňují životy jednotlivců i celých národů. Vysoká intenzita migračních pohybů, kterou lze v 
současné době pozorovat, vyvolává potřebu tyto procesy analyzovat. V posledních letech zavedlo 

mnoho evropských zemí významné změny ve své migrační politice. Vyplývá to z přizpůsobení těchto 
politik vyvíjejícím se migračním modelům a měnícím se politickým okolnostem. Tyto změny byly 
většinou zaměřeny na zpřísnění omezení týkajících se hledání kvalifikovaných pracovníků, investorů a 
podnikatelů. Na jedné straně byla zavedena některá výhodnější (zjednodušená) řešení v postupech 
upravujících rodinnou migraci, z dlouhodobého hlediska však změny směřovaly ke zpřísnění omezení.  

ř č

Emigraci lze definovat jako situaci, kdy osoba na určitou dobu nebo navždy opustí místo svého 
trvalého bydliště. Jedná se o pohyb osob za hranice daného území, dočasné nebo trvalé opuštění 
země. Existují různé příčiny emigrace. První z nich je touha zlepšit své životní podmínky. Nemohouce 
najít ve své zemi zaměstnání nebo nespokojeni s realitou určitého místa, rozhoduje se mnoho lidí pro 
emigraci z ekonomických důvodů. Někteří z nich, kteří si nemohou zvolit profesní dráhu ve své vlasti, 
se snaží najít něco v zahraničí. Častou formou ekonomické emigrace je emigrace spojená se sezónními 
pracemi. Emigrace je také vedena potřebou poznat nová místa. Zvědavost na svět, různé kultury, zcela 
odlišné možnosti výdělku a budování kariéry - to je něco, co může oslovit zejména mladé lidi. Hlavní 

příčinou ekonomické emigrace je snaha o zlepšení životní úrovně. Důležitý je vyšší plat a lepší životní 
úroveň. Neměli bychom však zapomínat ani na další faktory - kvalitu vzdělání, lepší zdravotní péči, 
zcela nové standardy v sociální péči. Jiné země nenabízejí pouze vyšší plat. Mohou také zaručit lepší 
podmínky pro život "po práci".  

Historicky se uznává, že relativně příznivé ekonomické podmínky a politická stabilita byly 
faktory, které přitahovaly přistěhovalce do zemí Evropské unie. Evropa je kontinent, který si mnoho 

lidí na celém světě spojuje s "rájem" na zemi. Mnoho evropských zemí je vnímáno jako bohaté na 
instituce, které poskytují právní a sociální ochranu. Mezi takové instituce patří právní ochrana 
zaměstnání, minimální mzda a různé dávky, které ovlivňují životní úroveň, což láká obyvatele méně 
rozvinutých zemí. Mnoho evropských zemí navíc podepsalo Ženevskou úmluvu, která ukládá 
povinnost poskytnout útočiště lidem, kteří prchají ze své země před válkou nebo pronásledováním.   

Rozsah tohoto jevu, jeho důsledky a dopad na různé ekonomické a sociální oblasti činí z 
migrace jeden z nejvýznamnějších problémů. Fenomén současné mezinárodní migrace se snaží poznat 
a pochopit různé obory.   
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Poznávání příčin a podmínek, stejně jako předvídání jejich průběhu a důsledků, je stále velmi 
aktuálním tématem. Změny, k nimž dochází v současném světě, způsobují také změny v postojích k 
lidem, kteří mění zemi svého pobytu. V mnoha zemích je vysoká poptávka po pracovní síle a naznačuje 
"nedostatek rukou pro práci". Tuto mezeru zaplňují přistěhovalci, kteří přijímají pracovní místa s 
podmínkami, jež jsou pro místní obyvatelstvo nepřijatelné.   

V roce 1965 napsal švýcarský spisovatel Max Frisch velmi výstižný úkol: "Chtěli jsme ruce k 
práci, a lidé přišli". Rostoucí podíl přistěhovalců v mnoha zemích zviditelnil jejich problémy, a přestože 
se jedná o ekonomicky aktivní lidi, kteří přispívají k hospodářskému rozvoji hostitelské země, jsou stále 
určitými skupinami vnímáni negativně.   

Hlavním cílem migrační politiky je nejen zajistit účinné řízení migračních toků, ale také zabránit 
nelegálnímu přistěhovalectví, zabránit obchodování s lidmi, zajistit spravedlivé zacházení s lidmi ze 
třetích zemí a pomoci lidem lépe se přizpůsobit nové kultuře a společnosti. Migraci ovlivňuje 
kombinace ekonomických, environmentálních, politických a sociálních faktorů v zemi původu 
migranta (push faktory) nebo v cílové zemi (pull faktory).  

Ekonomické dopady migrace se značně liší. Vysílající země mohou v krátkodobém horizontu 
zaznamenat jak zisky, tak ztráty, ale v dlouhodobém horizontu mohou získat. Přijímajícím zemím 
pomáhají programy pro dočasné pracovníky řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale mohou 
snížit domácí mzdy a zvýšit zátěž veřejného blahobytu. Ekonomické dopady migrace na vysílající i 
přijímající země se mohou lišit také v závislosti na tom, kdo se stěhuje, zejména s ohledem na úroveň 
kvalifikace migrujících pracovníků. Pro vysílající země jsou krátkodobým ekonomickým přínosem 
emigrace remitence. Remitence jsou finanční prostředky, které emigranti vydělávají v zahraničí a 
posílají zpět do svých domovských zemí, především za účelem podpory rodin, které zůstaly v zemi. 
Podle Světové banky činily v roce 2012 remitence na celém světě 529 miliard dolarů, přičemž 401 
miliard z nich plynulo do rozvojových zemí. Je důležité, že tato čísla zahrnují pouze prostředky zaslané 
formálními kanály, takže množství remitencí je pravděpodobně mnohem větší, než tato čísla 
naznačují. Světová banka uvádí, že remitence zaslané neformálními kanály by mohly k celosvětově 
zaznamenaným tokům přidat nejméně 50 % (UNCTAD, 2011-2018). Migrace je součástí společenského 
a ekonomického života v mnoha zemích, ale profil migrující populace se značně liší. Částečně je to 
způsobeno různorodostí zdrojů migrace. Například ve velké části Evropy mají občané rozsáhlá práva 
na volný pohyb. V Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu hraje důležitou roli řízená pracovní migrace. 

Mezi další zdroje patří rodinná a humanitární migrace.   

č

Migrace má bez ohledu na svůj zdroj významné dopady na naše společnosti, které mohou být 
kontroverzní. Ekonomický dopad migrace není výjimkou. Přínos nebo zátěž – jaká je skutečnost? Pro 
zodpovězení této otázky může být užitečné podívat se na dopad migrace ve třech oblastech – trh 
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práce, veřejný rozpočet a hospodářský růst.  

Trhy práce:  

• Migranti se v posledních deseti letech podíleli na nárůstu pracovní síly ve Spojených státech 
47 % a v Evropě 70 %.   

• Migranti zaplňují důležité mezery v rychle rostoucích i upadajících odvětvích ekonomiky.   
• Stejně jako rodilí migranti jsou i mladí migranti vzdělanější než ti, kteří se blíží důchodu. 

• Migranti významně přispívají k flexibilitě trhu práce, zejména v Evropě.   

Veřejné rozpočty:  
• Migranti přispívají na daních a sociálních příspěvcích více, než kolik dostávají na dávkách.  
• Pracovní migranti mají nejpozitivnější dopad na veřejné rozpočty. 
• Zaměstnanost je největším faktorem, který určuje čistý fiskální příspěvek migrantů.   

Hospodářský růst:  
• Migrace zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku. 
• Migranti přicházejí s dovednostmi a přispívají k rozvoji lidského kapitálu přijímajících zemí. 
• Migranti rovněž přispívají k technologickému pokroku.   

 

ě

Pochopení těchto dopadů je důležité, má-li naše společnost užitečně diskutovat o úloze 
migrace. Takové debaty jsou zase nezbytné pro navrhování politik v oblastech, jako je vzdělávání a 
zaměstnanost, které maximalizují přínosy migrace, zejména zlepšením situace migrantů v oblasti 
zaměstnanosti. Tato kombinace politik se samozřejmě bude v jednotlivých zemích lišit. Základní 
otázkou, jak maximalizovat přínosy migrace jak pro hostitelské země, tak pro samotné migranty, se 
však musí v příštích desetiletích zabývat mnoho zemí OECD, a to zejména proto, že rychlé stárnutí 
populace zvyšuje poptávku po migrantech, kteří by doplnili chybějící pracovní sílu.  
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Rostoucí fenomén migrace představuje jednu z nejvýznamnějších výzev, kterým čelí Evropa a 
jednotlivé členské státy Evropské unie. Souvisí s ekonomikou (především v souvislosti s globalizací), 
kulturními a sociálními proměnami, ale také s šířícími se oblastmi chudoby, mezinárodními a etnickými 
konflikty. Migrace nastavuje "zrcadlo" změnám, které probíhají po celém světě a ovlivňují životy 
jednotlivců i celých národů. Vysoká intenzita migračních pohybů, kterou lze v současné době 
pozorovat, vyvolává potřebu tyto procesy analyzovat. V posledních letech zavedlo mnoho evropských 
zemí významné změny ve své migrační politice. Vyplývá to z přizpůsobení těchto politik vyvíjejícím se 
migračním modelům a měnícím se politickým okolnostem. Tyto změny byly většinou zaměřeny na 
zpřísnění omezení týkajících se hledání kvalifikovaných pracovníků, investorů a podnikatelů. Na jedné 
straně byla zavedena některá výhodnější (zjednodušená) řešení v postupech upravujících rodinnou 
migraci, z dlouhodobého hlediska však změny směřovaly ke zpřísnění omezení. 

č ů

V Evropě se rodí stále méně dětí. V letech 2011-2018 klesal počet narozených dětí v 11 
zemích1. Pokles počtu obyvatel v jednotlivých zemích umožňuje tvrdit, že tyto země potřebují co 
nejrychleji velký příliv obyvatelstva v produktivním a předproduktivním věku. Moudrá prorodinná 
politika, která podporuje rodiny, aby měly více dětí, je nutností a můžeme jen doufat, že příslušné 
programy se stanou trvalými, abychom se v budoucnu vyhnuli podobným situacím. Je však třeba mít 
na paměti, že aktivity přijaté v zemi mohou pomoci, ale "díru" vzniklou v minulých letech neodstraní 
ani náhlý růst počtu narozených dětí. Je nutné mít určitý příliv obyvatelstva zvenčí, protože negativní 
demografické trendy jsou pro ekonomiku a její rozvoj nebezpečné. Růst počtu narozených dětí 
bohužel k vyřešení problému stačit nebude. Je třeba jiné řešení – každá země EU nutně potřebuje 
ochotu pracovat a snadnou asimilaci přistěhovalců. Zde jsou pro účinnost asimilačního procesu 
zásadní náboženské a kulturní otázky.   

Mezinárodní organizace pro migraci identifikuje čtyři hlavní hnací síly migrace:  
• globalizace a integrační procesy, 
• geopolitické trendy, 

• transnacionalismus, 

• demografické trendy.   

Mezinárodní migrace obyvatelstva je motivována ekonomickými i neekonomickými důvody. 
Mezi ekonomické motivy patří snaha najít si práci, zlepšit životní podmínky, získat vyšší plat za práci, 
zvýšit si kvalifikaci, získat pracovní zkušenosti nebo se naučit jazyk. Neekonomických důvodů je celá 
řada, jsou podmíněny mnoha faktory, včetně politického, náboženského nebo rasového 
pronásledování, ale také mohou být důsledkem přelidnění společnosti, vysoké nezaměstnanosti nebo 
chudoby.  

Příčiny migračních procesů se dělí na obecné globální faktory, které ovlivňují všechny migrační 
procesy, push faktory a pull faktory, které podporují imigraci. Toto dělení souvisí s různými 
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podmínkami, jako jsou: historické, demografické, sociálně-politické, ekonomické atd.  

Tabulka 1: Nedemografické příčiny migrace  

Typy faktorů Push faktory Pull faktory 

Historické -existence národnostních 
uskupení v dané zemi  

-existence kulturních,  
vzdělávacích a náboženských 
institucí dané skupiny 
přistěhovalců  

-existence starých center 
přistěhovalectví uprchlíků (např. Poláci 
ve Francii)  

-existence velkých center nového 
přistěhovalectví podporuje příchod 
přistěhovalců zastupujících stejné 
národnosti a značně usnadňuje -jejich 
asimilace do nových prostředí 

Socio-politické -diskriminace   

národnostní menšiny; ozbrojené 
sociální konflikty 

-omezování základních lidských 
práv   

-deziluze a   

zklamání z vytvoření nového 
režimu  
-nebezpečí autoritářského   
diktatury nebo občanské války 

-vstřícný postoj společnosti, 
veřejného mínění a politických stran 
k cizincům a etnickým menšinám.  
-schopnost vstřebávat cizí kultury 

Economické -vysoká míra nezaměstnanosti 

-nedostatek pracovních míst   

příležitostí ve vaší zemi   
profese  

-špatná bytová situace  
-slabá nabídka spotřebního zboží 
v obchodech  

-vysoká kupní síla zahraničních 
měn atd. 

-stupeň expanze   
institucí "sociálního státu"  

-nízká míra nezaměstnanosti  
-příležitosti k zaměstnání   
-poptávka po zahraniční pracovní síle  
-vysoká míra hospodářského růstu  
-investice určující poptávku po 
práci 
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Právní -liberální pasové a devizové 
předpisy 

- bez vízové povinnosti  

-liberální imigrační předpisy, včetně 
předpisů týkajících se slučování rodin  
-předpisy vymezující postavení a 
sociální práva politických uprchlíků a 
migrujících pracovníků  
-snadné získávání azylu a pracovních 
povolení 

 

Vlastní analýzy autora na základě statistických údajů ze zemí Evropské unie. 
 

ř č

Emigraci lze definovat jako situaci, kdy člověk na určitou dobu nebo navždy opustí místo svého 
trvalého bydliště. Jedná se o pohyb osob za hranice daného území, dočasný nebo trvalý odchod ze 
země. Existují různé příčiny emigrace. První z nich je touha zlepšit své životní podmínky. Nemohouce 
najít ve své zemi zaměstnání nebo nespokojeni s realitou určitého místa, rozhoduje se mnoho lidí pro 
emigraci z ekonomických důvodů. Někteří z nich, kteří si nemohou zvolit profesní dráhu ve své vlasti, 
se snaží najít něco v zahraničí. Častou formou ekonomické emigrace je emigrace spojená se sezónními 
pracemi. Emigrace je také vedena potřebou poznat nová místa. Zvědavost na svět, různé kultury, zcela 
odlišné možnosti výdělku a budování kariéry – to je něco, co může oslovit zejména mladé lidi. Hlavní 
příčinou ekonomické emigrace je snaha o zlepšení životní úrovně. Důležitý je vyšší plat a lepší životní 
úroveň. Neměli bychom však zapomínat ani na další faktory – kvalitu vzdělání, lepší zdravotní péči, 
zcela nové standardy v sociální péči. Jiné země nenabízejí pouze vyšší plat. Mohou také zaručit lepší 
podmínky pro život "po práci".  

Pojem mezinárodní migrace je spojován s migranty, tj. všemi, kteří žijí v cizí zemi déle než rok, 
bez ohledu na důvody. Mezinárodní migrace je spojena s jejími různými formami:   

Emigrace znamená, že lidé opouštějí svou současnou zemi pobytu (rodnou zemi) a stěhují se 
trvale nebo dočasně do jiné země,   

• migrace je příliv, příchod lidí, kteří dříve pobývali v jiné zemi, do cizí země natrvalo nebo 
dočasně, aby se tam usadili,   

• reemigrace – návrat do vlasti emigrantů, 
• repatriace je zvláštní forma migrace, znamená návrat do vlasti lidí, kteří se nuceně zdržovali 

mimo hranice, nebo lidí, kteří v důsledku změn státních hranic přestali být součástí dané země, 
• uprchlictví – nucená emigrace doprovázená nepříznivými ekonomickými nebo politickými 

podmínkami, např. v důsledku ozbrojených konfliktů, válek, revolucí apod.  
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Jako každý významný společenský jev přináší i tento určité důsledky. Můžeme pozorovat jak 
negativní, tak pozitivní účinky migrace. Lze je analyzovat z pohledu osoby, která emigruje, i z pohledu 
země, kterou opouští. Pozitivním efektem emigrace je samozřejmě zlepšení situace migrujícího 
jedince. Tato změna se však netýká pouze takového jedince. Obvykle se zlepšuje situace celé rodiny. 
Existují také nemateriální pozitivní důsledky migrace. Migranti mají příležitost zažít nějaké 
dobrodružství nebo dokonce najít své nové  

místo ve světě. Zvyšují si kvalifikaci i sociální dovednosti – jsou schopni se přizpůsobit nové 
komunitě, nové kultuře atd. Mezi negativní dopady migrace na migrující osobu patří především 
odloučení od rodiny a přátel. Tato situace někdy vede k rozvodům. Rodiče, kteří emigrují a nechají své 
děti u prarodičů, již nemají na své potomky vliv. Často nemohou být se svými dětmi při důležitých 
událostech.  

Země, která zažívá odliv pracovníků, trpí také dalším negativním vedlejším efektem – 
rostoucím deficitem odborníků. To se projevuje v různých situacích – nedostatek lékařů a sester v 
nemocnicích omezuje přístup ke zdravotní péči, což přináší negativní dopady na společnost. Současně 
s odchodem pracovníků s příslušnou kvalifikací je pro podniky nemožné získat kvalifikované 
zaměstnance, což poškozuje domácí ekonomiku.  

Za prvé: "...Jaumotte, Koloskova a Saxena z MMF a VoxEU tvrdí, že migrace, jakkoli je politicky 
kontroverzní (viz obrázek 1), má ekonomický smysl. Z dlouhodobého hlediska přinášejí migrující 
pracovníci s vysokou i nízkou kvalifikací svým novým domovským zemím výhody, neboť zvyšují příjem 
na osobu a životní úroveň. Vysoce kvalifikovaní migranti přinášejí různorodé talenty a odborné znalosti, 
zatímco migranti s nízkou kvalifikací obsazují základní profese, kterých je v zemi nedostatek, a 

umožňují domácím obyvatelům zaměstnání na pozicích s vyšší kvalifikací. Zisky jsou široce sdíleny 
obyvatelstvem, takže se může vyplatit nést krátkodobé náklady na pomoc při integraci těchto nových 
pracovníků." [https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic effects-of-migration/]  

Za druhé: "...Zpráva RAND, na níž se podílelo více autorů, se zabývá náklady na neexistenci 
Schengenu z hlediska občanských svobod a vnitřních věcí. Odhadují náklady na znovuzavedení kontrol 
na vnitřních hranicích schengenského prostoru na přibližně 0,1-19 miliard EUR jednorázových nákladů 
– v závislosti na rozsahu rekonstrukce hraničních přechodů – a přibližně 2-4 miliardy EUR ročních 
provozních nákladů, což odpovídá přibližně 0,02-0,03 % HDP schengenského prostoru. Portes a Forte 

se konkrétně zabývají hospodářským dopadem snížení migrace v důsledku brexitu. Z jejich scénářů 
vyplývá, že čistá migrace z EU do Spojeného království by se mohla snížit až o 91 000 osob podle 
středního scénáře a až o 150 000 osob podle extrémnějšího scénáře. Na základě stávajících empirických 
důkazů o dopadu migrace na růst a produktivitu ve vyspělých ekonomikách odhadují možný dopad 
poklesu migrace z EU na růst HDP a HDP na obyvatele v období do roku 2020 ve srovnání s 
kontrafaktuálem, kdy migrace z EU zůstane konstantní. V jejich hlavním scénáři by dopad spočíval ve 
snížení HDP přibližně o 0,63 % až 1,19 %, zatímco HDP na obyvatele by se snížil přibližně o 0,22 % až 
0,78 %. V extrémnějším scénáři by zásah do HDP na obyvatele činil až 1,16 %." 
[https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-migration/]  
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ř ě

Německo je bezpochyby přijímající zemí pro migraci1. Každý pátý obyvatel této země pochází 
z přistěhovaleckých komunit. To je patrné zejména u nejmladší generace, kde cizinci nebo lidé s cizími 
kořeny tvoří téměř třetinu dětí ve věku do deseti let. Migranti žijící v Německu netvoří homogenní 
komunitu. Patří mezi ně "gastarbeitři", kteří přišli do Německa na základě pracovních smluv, lidé, kteří 
přišli za svými rodinami, vysídlenci a "pozdní vysídlenci", členové Evropské unie, kteří se v Německu 
usadili díky volnému pohybu pracovních sil, a v poslední době přibývá i těch, kteří žádají o mezinárodní 
ochranu. Německo je v současnosti druhou nejvýznamnější zemí přijímající přistěhovalce (před ním 
jsou pouze USA). Počet cizinců žijících v Německu přesahuje 8 milionů, což představuje 10 % 
obyvatelstva. Největší skupinu cizinců tvoří lidé tureckého původu (téměř 2,8 milionu). Více než 
polovina z nich se v Německu narodila a téměř polovina již má německé občanství. To stále ovlivňuje 
dojem Němců z přistěhovalců jako lidí s nižší kvalifikací, kteří vykonávají špatně placenou práci. 
Druhým nejpočetnějším národem přistěhovalců jsou Poláci – jejich počet převyšuje počet Italů, 
Rumunů a Řeků. V 70. až 90. letech 20. století tvořili největší skupinu přistěhovalců pozdní migranti, 
lidé s německými kořeny, kteří žili ve východoevropských zemích a v bývalém Sovětském svazu. 
Rozrůstající se německá společnost je příčinou klesajícího počtu pracujících. Příliv převážně mladých 
lidí tento trend zpomaluje. Průměrný věk cizinců a osob migrantského původu v Německu je nižší než 
průměrný věk Němců, kteří nejsou migrantského původu. Studie Bertelsmannovy nadace ukazuje, že 
právě proto pozitivně přispívají do státního rozpočtu a systému sociálního zabezpečení (4). Jejich 
absence na trhu práce by znamenala, že klesající počet pracujících – kteří platí příspěvky na sociální 
pojištění a daně – by musel financovat rostoucí počet důchodců a být zatížen veřejným dluhem. Díky 
rozsáhlému přistěhovalectví do Německa, včetně uprchlíků, se počet pracujících v příštích letech 
zvýší. Spolkový statistický úřad uvádí, že pouze při pravidelném přílivu velkého počtu přistěhovalců 
(přibližně 200 000 ročně) by mohl počet lidí v produktivním věku v Německu růst. S ohledem na 
některé kvalifikace, regiony a odvětví můžeme již nyní pozorovat nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků. V současné době se to týká 19 skupin profesí, např. zdravotnictví a ošetřovatelství, 
mechatroniky a pracovních míst v elektrotechnickém a elektronickém sektoru, stavebnictví a 
zásobování energií a komunikace a logistiky.   

Po dlouhém období skeptického postoje k přijímání přistěhovalců na německý pracovní trh se 
zavedením tzv. zelené karty v roce 2000 (usnadňující přijímání kvalifikovaných pracovníků, především 
z odvětví informačních technologií) a následným přijetím zákona o přistěhovalectví v roce 2005 nabídly 
nové možnosti pro odborníky, kteří chtěli emigrovat do Německa. V roce 2011 přijala spolková vláda 
program "Fachkräfte-Offensive" (Ofenziva pro specialisty) s cílem přilákat kvalifikované pracovníky. 
Zahrnuje pět oblastí činnosti: aktivace a zajištění zaměstnání, pomoc pracovníkům při slaďování 
profesního a rodinného života, možnosti vzdělávání pro každého od samého začátku, odborné 
vzdělávání a školení. Poslední bod programu zahrnuje "integraci a imigraci kvalifikovaných 
pracovníků". Projekt doprovázela rozsáhlá informační kampaň. Portál "Make it in Germany", 
provozovaný v mnoha jazycích, se snaží přilákat kvalifikované pracovníky z celého světa. Jeho nabídka 
zahrnuje vyhledávač volných pracovních míst a mapu světa s nabídkami německých institucí na všech 
kontinentech. 

 
  

 
1 Situace z roku 1990 a týká se západního Německa. 
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Hlavním příjemcem migrace je její účastník, nicméně v odborné literatuře se často objevují 
polemiky o možných přínosech a nákladech pro země vysílající a přijímající migranty. Obecně se má 
za to, že přínosy převažují nad nevýhodami. Tradiční přínosy emigrace pro zemi vysílající migranty lze 
spatřovat v nižší nezaměstnanosti a lepším vnějším financování díky transferům mezd emigrantů. 
Náklady a potenciální ztráty země generující emigraci s sebou nesou riziko zhoršení demografické 
struktury. Přínosy jsou viditelné pro přijímající země, neboť emigranti například realizují prorodinnou 
politiku v zemích Evropské unie tím, že přijímají pracovní místa v oblasti péče o děti a starší osoby a 
ve zdravotnictví. Nepříznivý jev lze spatřovat v tom, že polští emigranti často přijímají práci výrazně 
pod svou kvalifikací (což zároveň přináší výhody jejich zahraničnímu zaměstnavateli). Mezinárodní 
zkušenosti nám říkají, že úroveň vzdělání emigrantů negativně souvisí s jejich ochotou převádět peníze 
do vysílající země. Emigrace může představovat hrozbu pro rozvoj země, pokud je rozsáhlá a pokud 
znamená odchod nejaktivnějších, nejtalentovanějších a nejvzdělanějších lidí.  

Počet obyvatel v produktivním věku v Evropě neustále klesá, proto se ekonomická migrace ze 
třetích zemí stane jedním ze způsobů, jak zaplnit nedostatek pracovních sil. Podle prognóz se za 
několik let sníží počet pracujících lidí v Evropě o více než 20 milionů, proto mohou vyspělejší členské 
státy Evropské unie zvýšit svou poptávku po mladých a talentovaných zaměstnancích z jiných zemí.  

Největším přínosem emigrace je vzdělání. Lidé, kteří se stěhují do zahraničí, získávají znalosti 
a zkušenosti, které jsou v jejich zemích nedostupné, a také navazují cenné kontakty. To se může 
promítnout do měřitelných přínosů pro jejich zemi. Ekonomická migrace může mít na polskou 
ekonomiku jak pozitivní, tak negativní dopady. Tyto otázky lze analyzovat z makroekonomického i 
mikroekonomického hlediska. Z makroekonomického hlediska migrace ovlivňuje: situaci na trhu 
práce, transfer výdělků a zahraniční obchod. V mikro měřítku se týká příjmů domácností a provádění 
ekonomické činnosti. Emigrace kvalifikovaných a vzdělaných lidí znamená ztrátu lidského kapitálu. 
Můžeme uvést následující důsledky emigrace vysoce kvalifikovaných lidí, které ovlivňují je i zemi, z níž 
emigrují:   

1. Pozitivní důsledky: vyšší výdělky, lepší životní úroveň, finanční zabezpečení, naplnění 
profesních aspirací, osobní rozvoj, zvyšování kvalifikace, profesní vazby mezi zeměmi, přenos 
znalostí a finančních prostředků, přenos ekonomické kultury, moderní společnost, vliv na 
motivaci mladých lidí k získání vyššího vzdělání. 

2. Negativní důsledky: zaměstnávání osob s vysokou kvalifikací na pracovní místa vyžadující nižší 
kvalifikaci, ztráta odborníků, brzdění rozvoje, ohrožení některých odvětví hospodářství, např. 
zdravotnictví, ztráta výdajů na vzdělání emigrantů, znehodnocení lidského kapitálu.   

Imigrace může přinášet různé efekty – pozitivní i negativní, a to jak pro společnost, tak pro 
ekonomiku. Její vliv na ekonomiku můžeme měřit pomocí různých makroekonomických ukazatelů. 
Jedním z těchto ukazatelů je HDP na obyvatele, který ukazuje objem produkce vytvářené mimo jiné 
přistěhovalci. Přítomnost přistěhovalců zvyšuje hodnotu HDP stejně jako zvyšuje počet obyvatel 
přijímající země, někteří vědci se však domnívají, že to není dobrý poměr, a proto navrhují ukazatel 
HDP na obyvatele (8). Ekonomický význam přistěhovalectví pro přijímající zemi lze posuzovat také z 
mikroekonomického a makroekonomického hlediska. V prvním případě je nezbytné provést analýzu 
přínosů či ztrát způsobených přílivem přistěhovalců a jejich rozdělení mezi všechny účastníky trhu, 
zatímco makroekonomický přístup vyžaduje analýzu HDP a mezd všech zaměstnaných osob. To, zda 
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je ekonomický efekt pro zemi pozitivní nebo negativní, závisí na kombinaci profesních a sociálních 
dovedností imigrantů a členů přijímající společnosti a také na ochotě ekonomických subjektů změnit 
se tak, aby umožnily ubytování imigrantů.  

Někteří ekonomové se domnívají, že příliv osob s vysokým vzděláním bude pro ekonomiku 
přínosnější, neboť pravděpodobně změní rozdělení příjmů ve prospěch obyvatel, zatímco příliv osob 
bez vzdělání přinese opačné efekty.  

 

Pozitivní účinek migrace se projeví, pokud se kvalifikace migrantů a místních pracovníků bude 
lišit. V dlouhodobém kontextu máme k dispozici pozitivní a negativní model ekonomického a 
sociálního přizpůsobení migrantů. Pozitivní model lze pozorovat, když se migranti ze zemí s vyššími 
výdělky stěhují do zemí s nižšími výdělky. Tam se zapojují do procesu získávání dalších dovedností, 
které jsou v přijímající zemi nezbytné. Toto zapojení na začátku přináší nižší příjmy, které se časem 
zvyšují, ale konečný růst příjmů je klesající. Negativní model se naopak týká situace, kdy migranti 
přicházejí ze zemí s podobnou úrovní výdělků. V tomto modelu mají přistěhovalci zpočátku vyšší 
příjmy ve srovnání s pracovníky v přijímající zemi, ale poté jejich konečné příjmy klesají spolu s délkou 
pobytu. Někteří ekonomové se domnívají, že dlouhodobý efekt imigrace spočívá ve vyšší 
zaměstnanosti a hospodářském růstu (HDP). Tento přístup je však kritizován, protože ignoruje vedlejší 
účinky a zpětnou vazbu v ekonomice. Růst HDP, větší počet lidí s vysokou kvalifikací a silnou motivací 
nebo diferenciace společnosti mohou mít z dlouhodobého hlediska pozitivní i negativní vliv na úroveň 
produktivity.  

Měly by se evropské země zabývat účinky přílivu imigrantů? Abychom na tuto otázku 
odpověděli, zkoumáme potenciální ekonomické důsledky imigrace pro evropské ekonomiky, přičemž 
rozlišujeme mezi obecnou migrací, ekonomickými migranty a uprchlíky. Pracovní migrace představuje 
pouze zlomek všech pohybů do Evropy, více jich přišlo jinými cestami, včetně rodinné, humanitární a 
volné migrace. Ale i když většina migrace není přímo vyvolána potřebou pracovních sil, přistěhovalci 
hrají významnou roli v nejdynamičtějších odvětvích ekonomiky. Noví přistěhovalci představovali 15 % 
vstupů do silně rostoucích profesí v Evropě (OECD, 2018). Patří mezi ně zejména profese ve 
zdravotnictví a profese STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Rovněž v Evropě 
představovali přistěhovalci přibližně čtvrtinu vstupů do profesí s nejsilnějším poklesem (24 %), včetně 
řemeslníků a příbuzných profesí a obsluhy strojů a montérů.  

 

 

ě
Ekonomické dopady migrace se značně liší. Vysílající země mohou v krátkodobém horizontu 
zaznamenat jak zisky, tak ztráty, ale v dlouhodobém horizontu mohou získat. Přijímajícím zemím 
programy pro dočasné pracovníky pomáhají řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale mohou 
snížit domácí mzdy a zvýšit zátěž veřejného blahobytu. Ekonomické dopady migrace na vysílající i 
přijímající země se mohou lišit také v závislosti na tom, kdo se stěhuje, zejména s ohledem na úroveň 
kvalifikace migrujících pracovníků. Pro vysílající země jsou krátkodobým ekonomickým přínosem 
emigrace remitence. Remitence jsou finanční prostředky, které emigranti vydělávají v zahraničí a 
posílají zpět do svých domovských zemí, především za účelem podpory rodin, které zůstaly v zemi. 
Podle Světové banky činily v roce 2012 remitence na celém světě 529 miliard dolarů, přičemž 401 
miliard z těchto peněz plynulo do rozvojových zemí (2013). Podstatné je, že tato čísla zohledňují pouze 
prostředky zaslané formálními kanály, takže objem remitencí je pravděpodobně mnohem vyšší, než 
tato čísla naznačují (9). Světová banka uvádí, že remitence zaslané neformálními kanály by mohly k 
celosvětově zaznamenaným tokům přidat nejméně 50 % (UNCTAD, 2011-2018).  
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Migrace je součástí společenského a ekonomického života v mnoha zemích, ale profil migrující 
populace se značně liší. Částečně je to způsobeno různorodostí zdrojů migrace. Například ve velké 
části Evropy mají občané rozsáhlá práva na volný pohyb. V Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu hraje 
důležitou roli řízená pracovní migrace. Mezi další zdroje patří rodinná a humanitární migrace.   
 

Bez ohledu na zdroj má migrace na naši společnost významné dopady, které mohou být kontroverzní. 
Ekonomický dopad migrace není výjimkou. Přínos nebo zátěž – jaká je skutečnost? Pro zodpovězení 
této otázky může být užitečné podívat se na dopad migrace ve třech oblastech – trh práce, veřejný 
rozpočet a hospodářský růst.  
 

Dopad na trh práce:  

Migranti se v posledních deseti letech podíleli na nárůstu pracovní síly ve Spojených státech 47 % a v 
Evropě 70 %;  

• Migranti zaplňují důležité mezery v rychle rostoucích i upadajících odvětvích ekonomiky;  
• Stejně jako rodilí migranti jsou mladí migranti vzdělanější než ti, kteří se blíží důchodu; 
• Migranti významně přispívají k flexibilitě trhu práce, zejména v Evropě.   

 
Dopad na veřejné rozpočty:  

• Migranti přispívají na daních a sociálních příspěvcích více, než kolik dostávají na dávkách;  
• Pracovní migranti mají nejpozitivnější dopad na veřejné rozpočty;  
• Zaměstnanost je největším faktorem, který určuje čistý fiskální příspěvek migrantů.   

 

Dopad na hospodářský růst:  
• Migrace zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku;  
• Migranti přicházejí s dovednostmi a přispívají k rozvoji lidského kapitálu v přijímajících zemích;  
• Migranti rovněž přispívají k technologickému pokroku.   

 

Pochopení těchto dopadů je důležité, má-li naše společnost užitečně diskutovat o úloze migrace. 
Takové debaty jsou zase nezbytné pro navrhování politik v oblastech, jako je vzdělávání a 
zaměstnanost, které maximalizují přínosy migrace, zejména zlepšením situace migrantů v oblasti 
zaměstnanosti. Tato kombinace politik se samozřejmě bude v jednotlivých zemích lišit. Základní 
otázkou, jak maximalizovat přínosy migrace jak pro hostitelské země, tak pro samotné migranty, se 
však musí v příštích desetiletích zabývat mnoho zemí OECD, zejména s ohledem na to, že rychlé 
stárnutí populace zvyšuje poptávku po migrantech, kteří by doplnili chybějící pracovní sílu.  
 

Jaké změny lze v nadcházejících letech očekávat? Které hlavní oblasti konfliktů a potenciálního 
sociálního napětí by měly být lépe zohledněny?   
Evropa čelí nejvážnější migrační výzvě od konce druhé světové války. Aspekty zvládání různých úkolů 
pokrývá řada právních nástrojů. Činnost EU spočívá v podpoře a provádění okamžitých a 
dlouhodobých opatření, pozornost se však zaměřuje také na vnitřní a vnější rozměr migrační politiky 
a na vnější hranice EU. Prováděné nástroje oscilují kolem:   
 

Nástroje se zaměřují na:  
• navracení a zpětné přebírání nelegálních migrantů, kteří nemají právo na vstup nebo pobyt v 

EU, 

• boj proti převaděčství migrantů, 
• ochrana vnějších hranic EU, 
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• vytvoření legálních možností vstupu pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, - 
zavedení azylové politiky založené na rovnováze mezi solidaritou a odpovědností, 

• řešení migračních otázek ve spolupráci se třetími zeměmi, 
• možnost kvalifikovaně rozdělovat finanční prostředky.   

 

Přestože migrační krize trvá již čtyři roky, její dopad na trh práce (polský i evropský) je 
předmětem velmi malého množství výzkumů. Je obtížné určit, proč tomu tak je. Spolehlivým 
pozorováním možná brání nemožnost zjistit, kolik přistěhovalců se v současné době zdržuje na území 
Evropy. Dostupné zdroje upozorňují na mnoho faktorů, které určují dopad migrace na trh práce ve 
dvou směrech – pozitivně i negativně. Rozlišovat je třeba již na úrovni země původu přistěhovalců, 
která často určuje postoje k životu v zemi, kde se usadili.   

Migrace, bez ohledu na její důvody, představuje pro rodiny výzvy i příležitosti. Na jedné straně 
může vést k rozvolnění rodinných vazeb, rozpadu manželství nebo vývojovým problémům dětí. Na 
druhé straně může vést k zapojení dosud opomíjeného rodiče do péče o dítě, zlepšení životních 
podmínek v rodině nebo zlepšení vzdělávacích možností dětí.  

Současným velkým problémem jsou finanční dluhy v rodinných konfliktech. Lidé, kteří 
odcházejí za prací, se obvykle rozhodují pro maximalizaci úspor nebo maximalizaci příjmů, ale autor 
upozorňuje, že lidé, kteří vydělávají více, migrují díky úsporám a získávají dobrý život pro svou rodinu 
v Polsku, se obvykle odcizují své rodině doma. Což je skutečně paradoxní.   

Existují také lidé, kteří zkoušejí všechny možnosti, jak vydělat a poslat peníze do země, 
dokonce i pašování drog. Když však takový člověk nevidí ze své činnosti žádný zisk, obvykle upadne do 
stavu odcizení a přestane s jakoukoli činností.   
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MIGRACE – v globálním kontextu pohyb osoby buď přes mezinárodní hranice (mezinárodní migrace), 
nebo uvnitř státu (vnitřní migrace) po dobu delší než jeden rok bez ohledu na příčiny, dobrovolné či 
nedobrovolné, a prostředky, které byly k migraci použity, ať už pravidelné či nepravidelné. V kontextu 
EU se jedná o činnost, kterou osoba buď:  

(i) se usadí na území členského státu EU na dobu, která je nebo se očekává, že bude trvat nejméně 12 
měsíců, přičemž předtím měla obvyklé bydliště v jiném členském státě EU nebo ve třetí zemi, nebo  

(ii) poté, co měl dříve obvyklé bydliště na území členského státu EU, přestane mít obvyklé bydliště v 
tomto členském státě EU po dobu, která je nebo se očekává, že bude alespoň 12 měsíců.  

EMIGRACE – je akt opuštění země nebo místa pobytu s úmyslem usadit se jinde (trvale opustit zemi). 
Naopak imigrace popisuje pohyb osob do jedné země z jiné země (trvalé přestěhování do země). 
Člověk se tedy může vystěhovat z rodné země, aby se přistěhoval do jiné země. V obou případech se 
jedná o migraci přes státní nebo jiné geografické hranice.  

REEMIGRACE – návrat do vlasti emigrantů.  

REPATRIACE je zvláštní formou migrace, znamená návrat do vlasti lidí, kteří se nuceně zdržovali za 
hranicemi, nebo lidí, kteří v důsledku změn státních hranic přestali být součástí dané země.  

REFUGEISMUS – nucená emigrace doprovázená nepříznivými ekonomickými nebo politickými 
podmínkami, např. v důsledku ozbrojených konfliktů, válek, revolucí apod.  

EKONOMICKÝ DOPAD MIGRACE – ekonomický dopad migrace se promítá do všech aspektů 
ekonomiky. Má hluboký pozitivní dopad nejen na růst populace, ale také na účast na trhu práce a 
zaměstnanost, na mzdy a příjmy, na naši národní kvalifikační základnu a na čistou produktivitu.  

SOCIÁLNÍ DOPAD MIGRACE – změna sociálního statusu z nemigrantů na migranty způsobuje změnu 
norem a hodnot, postojů a chování, motivace a očekávání, materiálního a sociálního statusu, 
společenské priority a změnu okruhu interakcí. Všechny tyto změny mají negativní vliv na úroveň 
plodnosti a velikost rodiny.  

EKONOMICKÁ EMIGRACE – je někdo, kdo emigruje z jednoho regionu do druhého, včetně překročení 
mezinárodních hranic, ve snaze o zlepšení životní úrovně, neboť podmínky nebo pracovní příležitosti 
ve vlastním regionu migranta jsou nedostatečné. Organizace spojených národů používá termín 
migrující pracovník.  

SOCIÁLNÍ MIGRACE – stěhování se někam za lepší kvalitou života nebo za účelem být blíže rodině či 
přátelům. Politická migrace – stěhování za účelem úniku před politickým pronásledováním nebo 
válkou. Environmentální příčiny migrace zahrnují přírodní katastrofy, jako jsou například povodně.  

TRHY PRÁCE – neboli trhy práce fungují prostřednictvím interakce pracovníků a zaměstnavatelů. 
Ekonomie práce se zabývá poskytovateli pracovních služeb (pracovníky) a poptávkou po pracovních 
službách (zaměstnavateli) a snaží se pochopit výslednou strukturu mezd, zaměstnanosti a příjmů. Tyto 
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vzorce existují, protože se předpokládá, že každý jednotlivec na trhu činí racionální rozhodnutí na 
základě informací, které zná o mzdě, touze poskytovat práci a touze po volném čase. Trhy práce jsou 
obvykle geograficky ohraničené, ale vzestup internetu přinesl v některých odvětvích "planetární trh 
práce".  

POZITIVNÍ ÚČINKY EMIGRACE – zvýšení ekonomického výkonu; potenciální podnikatelé; zvýšená 
poptávka a růst. Obavy z imigrace: "Imigranti berou práci rodilým občanům; kvalifikovanější pracovní 
síla; čistý přínos pro státní příjmy; řešení stárnutí populace; pružnější trh práce; řešení nedostatku 
kvalifikovaných pracovníků; zaplnění nežádoucích volných pracovních míst; multikulturní 
společnost.".   

NEGATIVNÍ DŮSLEDKY EMIGRACE – potenciální negativní dopad na reálné mzdy; reálný HDP na 
obyvatele by mohl klesnout; strukturální nezaměstnanost; tlak na veřejné služby; náklady na bydlení 
a disharmonie z rychlé imigrace.  
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Název aktivity MIGRACE: EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY 

Shrnutí Cílem aktivity je seznámit studenty s tím, co je současná imigrace, 
co ji způsobuje, jaké faktory ji aktivují a jaké má ekonomické a 
sociální dopady na hostitelskou zemi. 
Rovněž se zabývá různými kulturními, sociologickými a 
náboženskými faktory, které ovlivňují způsob, jakým je s 
přistěhovalci v hostitelské zemi zacházeno, a které ovlivňují 
sociální vztahy a efektivitu asimilace přistěhovalců. 
 
Jedná se o typ výuky založený na znalostech, který je spojen s 
rozvojem analytických dovedností. Výukový scénář zlepšuje 
kritické myšlení studentů a jejich dobré komunikační dovednosti. 

Cíle Cílem je vysvětlit příčiny přistěhovalectví s přihlédnutím k jeho 
sociálnímu a ekonomickému dopadu na hostitelskou zemi i na 
zemi odchodu. 

Materiály Webové stránky obsahující zajímavé statistické údaje a 
powerpointovou prezentaci obsahu. 

Čas 1. Prezentace pro školitele: 90 min 
2. Individuální analýza studentů: 60 min 
3. Prezentace studentů: 60 min: 30 min 
4. Diskuse: 30 min 
5. Popis závěrečných myšlenek: 30 min 

Vstupní požadavky Úroveň ekonomických znalostí potřebných pro tuto aktivitu závisí 
na plánované hloubce analýzy. 
Pro úvodní úroveň se vyžaduje porozumění typickým 
ekonomickým a sociálním pojmům, jako je HDP, nezaměstnanost, 
trh práce, socioekonomický rozvoj a integrace. 

Omezení Pro účely aktivity byla použita jednoduchá SWOT analýza k 
diagnostice silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
imigrace do hostitelské země. Cílem této analýzy je identifikovat 
příčiny imigrace, její roli pro hostitelskou zemi z hlediska 
ekonomických ukazatelů a otázek sociální integrace. 

Velikost skupiny 10-15 

Pokyny pro školitele V první řadě je nutné představit procesy migrace jako přirozený 
faktor socioekonomických změn, které jsou po léta součástí 
ekonomických procesů (příklady USA, Austrálie nebo Kanady, 
Velké Británie a Německa). 
Dále: Studenti by měli určit, které ekonomické a sociální faktory 
způsobují rotaci a jakými směry probíhá. 
Dále: Studenti by měli určit pozitivní a negativní dopady imigrace 
jak pro hostitelskou zemi, tak pro zemi, která ztrácí svůj potenciál 
a lidský kapitál. 

Reflexe Po diskusi by studenti měli popsat své názory na příčiny a důsledky 
imigrace, včetně pozitivních a negativních dopadů imigrace. 
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Důležitým aspektem popisu by mělo být navržení něčeho jako 
"migrační politiky" - jak řídit proces migrace, jak z imigrace získat 
co nejlepší výsledky pro hostitelskou zemi a jak minimalizovat 
negativní dopady "nechtěné" imigrace. 

Tipy pro školitele Stejně jako mnoho jiných témat souvisejících s ekonomikou, 
demografií nebo politikou může i téma migračních procesů a role 
a významu přistěhovalců pro sociální a ekonomický rozvoj 
hostitelské země vyvolávat a vyvolává kontroverze (příkladem je 
Brexit). 
Školitelé by si měli být vědomi toho, že někteří lidé mohou mít na 
migraci a přistěhovalce vyhraněné názory, které mohou být 
způsobeny populistickým výkladem reality, a tím se do diskuse 
emocionálně zapojit. 

 
Doplňkové informace 
 
Zdroje: 
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm 
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 
 
Osnova organizace třídy: 

1. Školitel začne úvodem na základě dlouhé verze článku. 
2. Každý student sestaví seznam prvků, které charakterizují příčiny a nevýhody migračních a 

imigračních procesů.  
3. Po prezentaci svých výsledků studenti společně diskutují o výhodách a nevýhodách imigrace s 

přihlédnutím k sociálním a ekonomickým faktorům a také k hostitelské zemi a zemi, která 

"vyváží" svůj lidský kapitál 
4. Aktivita končí debatou o moderní imigraci a zhodnocením výhod a nevýhod migračních 

procesů na příkladu EU. 
 
  

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
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ů
Migrace je: 

a. migrace obyvatelstva za účelem změny místa pobytu doma nebo v zahraničí; její velikost je výrazně 
ovlivněna stavem ekonomiky 

b. odchod z vlasti do jiné země z různých důvodů a trvalé nebo časově omezené usazení se na novém 
místě. Emigrace je jednou z forem migrace 

c. návrat do vlasti osoby, která ji opustila bez vlastního zavinění.  

 

Emigraci lze definovat jako: 

a. stěhování obyvatelstva za účelem změny místa pobytu doma nebo v zahraničí 

b. odchod z domovské země do jiné země z různých důvodů a usazení se tam natrvalo nebo na určitou 
dobu 

c. návrat do domovské země osob, které se ocitly za jejími hranicemi nikoli z vlastní vůle. 

 

Důvody migrace osob do jiných destinací mohou být následující: 

a. nezaměstnanost, nízké mzdy a vzdělání v zahraničí, touha po vzdělání 

b. touha po dobrodružství a poznání něčeho nového a kariéra v mezinárodních společnostech 

c. všechny výše uvedené důvody jsou správné 

 

Emigrace z ekonomických důvodů zahrnuje: 

a. politický útlak v domovské zemi, nesouhlas s přijetím stávajícího politického režimu nebo 
neschopnost zůstat v zemi kvůli opozičním názorům 

b. hledání práce nutné k přežití nebo snaha o zlepšení životních podmínek 

c. útěk před nutností pracovat v domovské zemi 

 

Míra registrované nezaměstnanosti se měří poměrem: 

a. nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních osob hledajících práci k počtu zaměstnaných osob 

b. počtu registrovaných nezaměstnaných k celkovému počtu pracovních sil 

c. počtu práceschopných osob k počtu pracovních sil 
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Mezi negativní ekonomické dopady nezaměstnanosti patří: - zvýšení počtu nezaměstnaných osob na 
trhu práce: 

a. existenci rozdílu mezi výší HDP, kterého by bylo možné dosáhnout při plné zaměstnanosti (za 
předpokladu existence frikční nezaměstnanosti), a výší HDP, které bylo v daném období skutečně 
dosaženo 

b. zvýšení úrovně výroby – pracovní zdroje jsou plně využity 

c. rozvoj stínové ekonomiky – zaměstnanci platí daně a příspěvky na sociální zabezpečení 

 

Nezaměstnanost, zejména dlouhodobá, způsobuje také řadu sociálních důsledků. Jak je vnímají 
nezaměstnaní individuálně, projevují se jako: 

a. požitek z toho, že je aktivním členem společnosti 

b. ztráta pocitu společenské hodnoty v důsledku nezaměstnanosti 

c. ztrátou předchozího společenského postavení; ztrátou kontaktů s přáteli a neochotou účastnit se 
komunitního, politického a kulturního života 

 

Sociální důsledky nezaměstnanosti vytvářejí takové problémy, jako jsou např: 

a. sociální patologie, jako je alkoholismus, drogová závislost, kriminalita, snížení kvalifikace a ztráta 
dovedností, což vede k potřebě rekvalifikace 

b. příliš vysoká životní úroveň vedoucí k psychosociálnímu vývoji člověka 

c. potřeba uzavírat manželství s bohatými lidmi s vysokým standardem příjmů 

 

Výskyt psychologických důsledků nezaměstnanosti závisí na mnoha individuálních faktorech, včetně 
pohlaví, věku nezaměstnané osoby, délky nezaměstnanosti, postojů k práci a podpory rodiny. V této 
kategorii jsou uvedeny následující účinky nezaměstnanosti: 

a. emoční poruchy a deprese u nezaměstnaných 

b. ztráta sebeúcty, pocit méněcennosti ve srovnání s ostatními a nedostatek důvěry ve vlastní 
schopnosti 

c. všechny výše uvedené odpovědi jsou přiměřené 
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Někdy může nezaměstnanost vedle negativních účinků přinést i pozitivní výsledky. To je obvykle 
případ krátkodobé nezaměstnanosti. V takovém případě lze říci, že dochází k následujícím důsledkům: 

a. pečlivý pracovní výkon zaměstnanců, kteří se obávají ztráty zaměstnání; vysoká produktivita práce 
a vysoká pracovní kázeň 

b. snížení konkurence mezi pracovníky na trhu práce 

c. neochota zaměstnanců zvyšovat svou odbornou kvalifikaci a horší alokace pracovních zdrojů 
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