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Podle výsledků průzkumů OECD 

(Organisation for Economic 

Cooperation and Development) se 

životní úroveň v České republice rychle 

zvyšuje, což dokládá i růst HDP na 

obyvatele na úroveň 82 % průměru 

OECD v roce 2017. Tuto skutečnost 

vyzdvihl ve svém projevu před 

Poslaneckou sněmovnou i Andrej 

Babiš, když 11. července 2018 žádal  

o její vyjádření důvěry. Podle odhadů 

OECD může Česká republika v tomto 

roce očekávat růst o 3,8 %, v roce 2019 

pak o dalších 3,2 %. 

 

Současný pozitivní trend ovšem čelí 

jistým rizikům. Hlavní faktor, který by 

mohl v blízké době vést k výraznému 

zpomalení růstu HDP, je nedostatek 

pracovní síly. Česká ekonomika ale stojí 

i před dalšími výzvami jako je například 

nárůst cen nemovitostí, demografické 

stárnutí populace či nízké mzdy (OECD 

2018a).  

 

Analýza zprávy OECD 

16. července 2018 přijel do České 

republiky na oficiální návštěvu 

generální tajemník OECD Angel Gurría, 

který zde prezentoval výroční zprávu 

OECD a její průzkum ekonomické 

výkonnosti České republiky. Kromě 

setkání s předsedou vlády měl tajemník 

naplánované setkání i se zástupci 

Technické agentury ČR, Svazu 

průmyslu a dopravy České republiky  

a Českomoravské konfederace 

odborových svazů (OECD 2018). Podle 

oficiálního vyjádření generálního 

tajemníka „česká ekonomika roste, ale 
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vyjádřený v procentech.  (červená – ČR, 
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Zdroj: Zpráva OECD, 2018. 
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nedostatek pracovních sil a dovedností 

by mohl vytvořit úzký profil, který by 

mohl omezit budoucí růst" (Gurría 

2018).   

 

Zaměstnanost žen 

Jedním z doporučení OECD na 

zvyšování počtu pracovních sil je 

vytvoření příznivých pracovních 

podmínek pro ženy, respektive pracující 

matky, skrze zvyšování flexibility 

pracovní doby a cenově dostupnější péči 

o děti. Rodinný život a výchova dětí by 

neměla být pro uplatnění žen na trhu 

práce limitujícím faktorem. Zapojení 

většího počtu žen do pracovního 

procesu by přispívalo i k řešení 

problému stárnutí české společnosti, 

respektive k udržitelnosti současného 

systému průběžného financování. 

Zároveň by lepší podmínky pro matky 

znamenaly motivaci pro mladé lidi, 

kteří v současnosti z kariérních důvodů 

založení rodiny často odkládají (OECD 

2018a). Podle údajů Statistického 

úřadu České republiky bylo Česko  

v zaměstnanosti žen za rok 2017 

zařazeno v rámci evropských států na 

jedenáctou pozici, a to i navzdory faktu, 

že patřilo k nejvýrazněji rostoucím 

ekonomikám. Ve srovnání s jinými 

evropskými zeměmi rostla česká 

ekonomika dvojnásobným tempem  

z úrovně 64,5 % na 66,7 % 

(Statistika&My 2018). 

 

V následujícím grafu můžeme vidět 

podíl zaměstnaných žen a mužů v České 

republice ve věku od 20-64 let: 

 
 

Pro srovnání můžeme tentýž fenomén 

sledovat v regionu ostatních zemí V4. 

 

Slovensko 

  
Polsko 

 
Maďarsko 

 
 

Modrá – průměrná zaměstnanost, červená 

muži, zelená – ženy. Zdroj: Eurostat, 2018. 
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Ceny nemovitostí a výše mezd 

Zpráva OECD se dotýká i oblasti ceny 

nemovitostí, které začaly rapidně 

narůstat v průběhu roku 2017. To má 

negativní dopad na dostupnost bydlení 

a rizika spojená s dostupností 

hypotečních úvěrů. Podle výsledků 

průzkumů Českého statistického úřadu 

„během roku 2017 zrychloval meziroční 

růst nabídkových cen bytů. 

Ve 4. čtvrtletí v celém Česku dosáhl 

12,5 %, v Praze 18,8 %“ (Statistika&My 

2018). S růstem cen nemovitostí se 

zvyšuje i zadluženost obyvatel, kteří tak 

spoléhají na růst mezd, aby byli schopni 

úvěry splatit. Nízké mzdy je třeba 

výrazně zvyšovat i pro budoucí 

dosahování životních standardů na 

úrovni OECD (OECD 2018a). 

 

Díky konstantnímu hospodářskému 

růstu a prosperující ekonomice narostla 

výše mezd za rok 2017 cca o 7 % 

(Statistika & My 2018). Podle výsledků 

průzkumů ČSÚ dosáhla průměrná 

měsíční hrubá mzda historického 

maxima, když poprvé překročila hranici 

30 000 Kč. Meziročně tak posílila o 8 % 

oproti předcházejícímu roku 2016, kdy 

činil tento růst jen 3,7 %. Navyšování 

mezd má však i své negativní stránky. 

Mimo jiné právě díky nízkým mzdám je 

tuzemsko považováno investory za 

dostupnou a atraktivní destinaci. Levná 

pracovní síla je totiž jedním z klíčových 

faktorů, na jehož základě vybírají 

zahraniční firmy svá působiště. 

Navyšováním minimální mzdy dle 

požadavků OECD tak může podle 

některých odborníků Česká republika 

ztrácet svou konkurenční výhodu  

a atraktivitu pro zahraniční investice 

(Horáček 2017). 

 

Stárnutí populace 

Podle zprávy OECD patří Česká 

republika mezi nejrychleji stárnoucí 

země v Evropě, přičemž se odhaduje 

navýšení poměru občanů ve starobním 

důchodu k ekonomicky aktivním 

občanům z 28 % v roce 2016 na 56 %  

v roce 2058. Výdaje vynakládané na 

sociální dávky v této oblasti tvoří  

v průměru 40 % státního rozpočtu  

a mohou narůst až do výše 75 % (OECD 

2018b). S tím souvisí další problémy. 

Prodlužování průměrné délky života jde 

ruku v ruce s potřebou navýšení kapacit 

v oblasti zdravotní a sociální péče, což 

znamená rovněž nárůst výdajů ve 

Graf. Podíl obyvatel ve věku nad 65 let ve 28 

evropských zemích v období 2007-2017.  

Zdroj: Eurostat, 2018. 
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zdravotnictví. Jedním z opatření, které 

navrhuje OECD je zrušení hranice 

důchodového věku, která je 

momentálně nastavena na 65 let. Ve 

zprávě OECD deklaruje, že by měla 

Česká republika přizpůsobit věkovou 

hranici odchodu do důchodu průměrné 

očekávané délce života. Podobné 

doporučení dávala OECD České 

republice už v roce 2016, což platí  

i o obecném apelu OECD na provedení 

komplexní penzijní reformy (Echo24, 

ČTK, 2018).  

 

V grafu výše je možné vidět podíl 

obyvatel ve věku nad 65 let ve 28 

evropských zemích v období 2007-

2017. Podle předpokladů založených na 

demografických průzkumech se 

očekává, že v roce 2060 bude téměř 

třetina obyvatelstva Evropy ve věku nad 

65 let, čímž se přirozeně snižuje počet 

lidí v produktivním věku. Efektivita  

a výkonnost ekonomiky jsou tak reálně 

ohroženy. Fenomén stárnutí populace 

je tedy celospolečenský problém, na 

který je třeba neustále upozorňovat  

a reflektovat jej při tvorbě nových 

politik. EU se v tomto ohledu snaží být 

velmi aktivní, což dokládá například 

fakt, že rok 2012 byl vyhlášen rokem 

aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity (Gabrižová 2017).  

 

Modernizace a inovace na trhu 

práce 

Další výzvy pro ekonomický růst země 

přináší neustálý vývoj technologických 

inovací a celková modernizace 

hospodářství. Diskutovaná jsou v této 

souvislosti především rizika v oblasti 

pracovního trhu, pro který je 

v současnosti tématem číslo jedna 

rostoucí digitalizace a automatizace.  

Z průzkumů OECD vyplývá, že přibližně 

14 % pracovních míst v zemích OECD je 

vystaveno vysokému riziku 

automatizace a dalších cca 32 % by 

mohlo být automatizací výrazně 

zasaženo. Situace v ČR podle OECD 

těmto číslům odpovídá. Přibližně 15,5 % 

pracovních míst je vysoce ohrožených 

automatizací a dalších 31,2 % pozic 

může být vlivem technologického 

progresu významně ovlivněno. Obecně 

se to týká zejména pozic manuálních 

pracovníků, které vyžadují poměrně 

nízkou kvalifikaci či minimální vzdělání 

a jsou ohodnoceny minimální mzdou 

(OECD 2018b). Například na Slovensku 

je však už nyní ohrožena automatizací 

téměř třetina všech pracovních míst 

(Kinder 2018).  

 

Podle analýz OECD a McKinsey Global 

Institute může automatizace vyřadit 

několik lidí z pracovních míst, ale 

celkově se neočekává, že by měl počet 

pracovních míst v rozvinutých 

ekonomikách skokově klesat. Státy by 

se ale i tak měly připravovat na 

nevyhnutelné změny pracovního trhu 

skrze navyšování kvalifikovanosti 

pracovníků (vzdělávání, školení aj.), 

protože nejvýraznější změny se budou 

týkat těch nejméně kvalifikovaných 

pracovních pozic, jejichž výkon lze 

nahradit moderní technikou (např. 

prodavači či zaměstnanci fastfoodů).  

 

Ekonomická zpravodajská jednotka 

(The Economist Intelligence Unit) 

nedávno vydala tzv. Index připravenosti 

na automatizaci. Klíčovým zjištěním 

bylo, že žádný z národů zapojených do 

studie nebyl zcela připraven čelit této 

novodobé výzvě. Všechny země světa by 

tak měly přistoupit k přijetí nezbytných 
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opatření, které zajistí hladký průběh 

přicházející automatizační vlny (Kinder 

2018).  

 

Předložená zpráva OECD na jedné 

straně pozitivně hodnotí hospodářský 

růst a ekonomickou situaci České 

republiky, na druhé straně však 

jmenuje řadu doporučení pro řešení 

naléhavých problémů. Zpráva 

předpokládá, že rozjetý hospodářský 

růst v dalším období zpomalí, ačkoli 

narůstání mezd přispěje k rostoucí 

poptávce domácností (OECD 2018a).  

 

Environmentální a ekologické 

problémy 

Kromě ekonomické sféry života české 

společnosti se zpráva zaměřuje i na 

environmentální oblast, která už není 

hodnocena tak pozitivně. OECD 

doporučuje ČR změnu orientace na 

udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje  

a doporučuje snižovat emise a podporu 

nízkouhlíkového hospodářství. 

 

Hospodářství České republiky a silná 

průmyslová základna řadí tuzemnsko 

mezi země s nejvyšší energetickou  

a uhlíkovou náročností v OECD. S tímto 

je spojeno i znečištění ovzduší, které 

způsobuje občanům v nejpostiženějších 

regionech vážné zdravotní problémy. 

Podle zdrojů OECD je míra úmrtnosti 

způsobené nemocemi ze znečištění 

ovzduší v České republice téměř 

dvojnásobkem průměru OECD (asi 633 

předčasných úmrtí na milion obyvatel  

v roce 2016 ve srovnání s 352 v OECD). 

 

Jedním z nástrojů, které zpráva 

doporučuje, je zavedení emisní složky 

energetické daně za emise uhlíku. 

Správa zčásti navazuje na Pařížskou 

dohodu o klimatických změnách  

a vyzývá Českou republiku k jejímu 

dodržování a naplňování jejích cílů. 

Problematická je i oblast odpadů  

a jejich skládkování, což představuje 

nejběžnější metodu zpracování odpadů. 

Zpráva navrhuje urychlené přijetí 

zákona o odpadech, který je nezbytný 

pro pokrok v oblasti ekonomiky  

i ochrany zdraví (OECD 2018b). 

 

 

Výroční zpráva OECD je v plném znění 

k dispozici zde.  
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