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Slovensko a Česko v tvrdých
Tým českých a slovenských odborníků vytvořil přehled nejdůležitějších statistických ukazatelů,
které zaujmou nejen ekonomy, ale i laickou veřejnost.

HDP reálně

HDP na obyvatele

(meziroční růst v %)

(v paritě kupní síly, EU27 = 100)

Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Nezaměstnanost

Inflace

(v %)

(v %)

Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Vývoz zboží a služeb

Rozptyl regionálního HDP

(meziroční růst v %)

(v %)

Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

statistických datech

Česká republika
Slovenská republika
EU27

Sňatečnost

Rozvodovost

(počet sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu)

(počet rozvodů na 1 000 obyvatel středního stavu)

Pozn.: Odhad pro EU27 v roce 2006
Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Úhrnná plodnost

Naděje dožití při narození

(průměrný počet dětí, připadající na jednu ženu)

(roky)

Pozn.: Odhad pro EU27 v roce 2002
Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat

Věková struktura obyvatelstva

Celkový přírůstek obyvatel

(podíl na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2010 v %)

(počet osob)

Pozn.: Předběžná data pro EU27 v letech 2007 až 2009
Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR, Eurostat
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PRŮMYSL | Slovenský průmysl dynamicky roste
Česká i Slovenská republika jsou
země, ve kterých hraje průmysl významnou roli. Jeho podíl na hrubém domácím produktu je v evropském kontextu nadprůměrný.
Český průmysl je samozřejmě mohutnější – z hlediska objemu tržeb
představuje téměř trojnásobek slovenského a zaměstnává o 700 tisíc
osob více. Český zaměstnanec si
z průmyslových podniků měsíčně
odnese téměř o 100 euro více než
slovenský pracovník. Ostatně vyšší
je i produktivita měřená jako podíl
tržeb na zaměstnance. Co může
Česká republika Slovensku závidět,
je však dynamika růstu produkce.
U menší země jistě každá jednotka
produkce znamená vyšší přírůstek,
ale i tak se zdá, že slovenský průmysl dohání svůj český protějšek
mílovými kroky.

Index průmyslové produkce – průmysl celkem (průměr 2005 = 100, sezónně očištěno)

Vybrané ukazatele v průmyslu za rok 2009
MJ

Česko

Slovensko

Tržby

Ukazatel

tis. EUR

156 523 728

57 909 812

Počet zaměstnanců

osoby

1 198 226

493 437

Průměrná mzda

EUR

850

754

Tržby na 1 zaměstnace

EUR

130 630

117 360

DOPRAVA | Slovensko roste vyšším tempem
Tržby v odvětví dopravy a skladování dosahují v České republice více než trojnásobku tržeb Slovenské
republiky při zhruba dvojnásobném počtu zaměstnanců. Česko
dosahuje mnohem vyšších tržeb na
jednoho zaměstnance než Slovensko – v roce 2010 o téměř 27 tisíc
eur. Za produktivnější práci jsou
čeští zaměstnanci odměňováni
vyšší průměrnou měsíční mzdou
– v roce 2010 si vydělali o 179 eur
více než na Slovensku. Meziročně však produktivita práce rostla
rychleji na Slovensku (o 8,2 %) než
v Česku (o 6,6 %). I z dlouhodobého vývoje sezónně očištěných tržeb
je patrné, že Slovensko roste vyšším
tempem. Tržby tam v roce 2010
dosahovaly více než 150 % hladiny roku 2005, přičemž v Česku se
zvýšily v porovnání s rokem 2005
pouze o 15 %.

Tržby v dopravě (průměr 2005 = 100, sezónně očištěno)

Vybrané ukazatele v dopravě a skladování za rok 2010
Ukazatel
Tržby
Počet zaměstnanců

MJ

Česko

Slovensko

mil. EUR

19 372

5 793

osoby

244 191

110 620

Průměrná mzda

EUR

891

712

Tržby na 1 zaměstnance

EUR

79 329

52 370
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BYTOVÁ VÝSTAVBA | Intenzita bytové výstavby klesá v obou zemích
Při porovnání bytové výstavby
v České a Slovenské republice
nestačí pouhé počty zahájených
a dokončených bytů. Vzhledem
k velikosti území a počtu obyvatel, který je ve Slovenské republice zhruba poloviční, je výhodnější použít intenzitní ukazatel,
a to počet bytů na 1 000 obyvatel
středního stavu. Při použití tohoto ukazatele je zřejmé, že vývoj
zahajované výstavy je v obou zemích rozdílný, ačkoliv v posledních letech shodně klesá. Až do
roku 2007 převyšoval počet zahájených bytů v České republice,
v roce 2008 však došlo ke skokovému nárůstu a Slovenská republika s 5,24 zahájenými byty na 1 000
obyvatel předstihla Českou republiku a vyšší hodnoty vykazovala
i v následujících letech. U bytů
dokončených se tento trend zatím neprojevil. Vzhledem k časové

Zahájené a dokončené byty

návaznosti počtu dokončovaných
bytů na počtu zahájených bytů
ho lze ale v následujících letech
očekávat. Zatím nejvíce se v ČR
dokončovaly byty v roce 2007,
kdy dosáhly hodnoty 4,03 bytu
na 1 000 obyvatel.

Vybrané ukazatele v bytové výstavbě za rok 2010
Ukazatel

Česko

Počet zahájených bytů

28 135

16 211

2,68

2,98

36 442

17 076

3,46

3,14

Zahájené byty na 1 000 obyvatel
Počet dokončených bytů
Dokončené byty na 1 000 obyvatel

Slovensko

STAVEBNICTVÍ | Česká i Slovenská republika pod úrovní roku 2008
Slovensko zažilo prudký pokles
v důsledku krize již v roce 2009,
zatímco v Česku propad přišel až
začátkem roku 2010, když v roce 2009 držely české stavebnictví
velké zakázky na inženýrském stavitelství financované z veřejných
zdrojů. V roce 2011 se české stavebnictví pohybuje na úrovni roku
2005, ve 2. čtvrtletí 2011 byl zaznamenán meziroční pokles indexu stavební produkce o 4,9 %. Na
Slovensku index stavební produkce
ve 2. čtvrtletí 2011 také meziročně
klesl, a to o 3,6 %, ale úrovně roku
2005 zatím nedosáhl. Vzhledem
k tomu, že výsledky statistiky stavebních zakázek nejsou příznivé,
a také s ohledem na vývoj předpokládané hodnoty stavebních povolení, se výrazné zlepšení v sektoru
stavebnictví nedá v blízké budoucnosti očekávat.

Index stavební produkce (průměr 2008 = 100, sezónně očištěno)

Vybrané ukazatele ve stavebnictví za rok 2010
Ukazatel
Tržby
Počet zaměstnaných

MJ

Česko

Slovensko

mil. EUR

30 146

8 649

osoby

392 605

179 551

Průměrná mzda

EUR

863

579

Tržby na 1 zaměstnace

EUR

76 783

48 172
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
V Česku si zaměstnanci více vydělají
Informační a komunikační činnosti v České republice dosahují více
než trojnásobný objem tržeb v porovnání se Slovenskou republikou.
V Česku je zaměstnáno v tomto
odvětví téměř o 59 tisíc osob více
než na Slovensku. Český zaměstnanec si přinese domů o 122 eura
vyšší měsíční mzdu. V Česku je
i vyšší produktivita práce měřená
jako podíl tržeb na zaměstnance
– téměř o 10 procent. Dynamika
růstu produktivity práce je však
vyšší na Slovensku.

Tržby v informačních a komunikačních službách (průměr 2005 = 100, sezónně očištěno)

Vybrané ukazatele v informačních a komunikačních službách za rok 2010
Ukazatel

MJ

Tržby
Počet zaměstnanců

Česko

Slovensko

mil. EUR

13 588

44 58

osoby

92 015

33 193

Průměrná mzda

EUR

1 694

1 572

Tržby na 1 zaměstnance

EUR

147 673

134 299

TELEKOMUNIKACE A INTERNET
Místo pevné linky mobilní telefon
Počet pevných telefonních linek
po rozpadu Československa vzrůstal až do roku 2000, pak se jejich
počet pouze snižoval. Dnes připadá na 100 obyvatel v obou zemích
méně než 20 pevných telefonních
linek – jde o nejnižší čísla v rámci
celé EU. Oproti tomu mobilní telefony (aktivní SIM karty) zaznamenaly od roku 1993 dynamický nárůst. V posledních letech se
jejich počet ustálil okolo 125 na
sto obyvatel v Česku a 110 na Slovensku. Zatímco vysokorychlostních přípojek k internetu připadalo
v roce 2005 v obou zemích na sto
obyvatel pouze cca pět, dnes je to
již 25 přípojek. Český i slovenský
trh s vysokorychlostním internetem má na rozdíl od EU velmi vysoké počty Wi-Fi přípojek.

Mobilní telefon – aktivní SIM karty (počet na 100 obyvatel)

Vybrané ukazatele za rok 2010
MJ

Česko

Pevná linka (telefonní stanice)

Ukazatel

počet v tis.

1 889

Slovensko
881

Mobilní telefon (aktivní SIM karty)

počet v tis.

14 359

6 090

Vysokorychlostní internet (přípojky)

počet v tis.

2 783

1 234

Registrované národní domény

počet v tis.

694

220
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UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
Tržby klesly a zaměstnanců ubylo
Ubytování, stravování a pohostinství není ani v České republice,
ani na Slovensku odvětvím, které
by se podstatnější měrou podílelo
na HDP. Přesto je sledování vývoje tohoto odvětví velice zajímavé
a s narůstajícím množstvím volného času a s rozvojem turistiky bude
nepochybně narůstat na významu.
Vývoj tržeb vykazoval v obou zemích podobné tendence. Zatímco
v Česku se začaly tržby za pohostinství a ubytování snižovat již od
počátku roku 2008 a tento trend
přetrvává až dosud, na Slovensku
nastal útlum později, ale o to s větší intenzitou. Z dlouhodobějšího
zpětného pohledu byl vývoj tržeb
tohoto odvětví na Slovensku rozkolísanější než v Česku. Společným
rysem obou zemí je úbytek zaměstnanců v loňském roce.

Tržby v pohostinství a ubytování (průměr 2005 = 100, sezónně očištěno)

Vybrané ukazatele v ubytování a stravování za rok 2010
Ukazatel

MJ

Tržby

mil. EUR

Počet zaměstnanců

osoby

Česko

Slovensko

5 131

1 093

113 719

38 211

Průměrná mzda

EUR

470

405

Tržby na 1 zaměstnance

EUR

45 116

28 599

OBCHOD | Češi utrácejí, Slováci jsou opatrnější
Objem tržeb z obchodní činnosti v České republice je téměř třikrát vyšší než na Slovensku, což je
z větší části ovlivněno rozdílnou
velikostí obou zemí. Při porovnání základních ukazatelů se však
ukazují i další odlišnosti, například
tržby připadající na jednoho pracovníka. Přestože tržby v České republice tvoří téměř 75 % celkového
součtu za obě země, počet osob zaměstnaných v Česku tvoří jen 65 %
z celku v obou zemích. V Česku
jsou tržby na jednoho pracovníka tedy vyšší, s tím souvisí i vyšší
průměrné mzdy. Na Slovensku se
ale počet pracovníků zaměstnaných v obchodě v roce 2010 oproti
roku 2009 snížil více než v Česku,
kde se obchodníci rychleji vzpamatovali z útlumu tržeb – růstová tendence byla nastartována již
v průběhu roku 2009.

Tržby v obchodě (průměr 2005 = 100, sezónně očištěno)

Vybrané ukazatele v obchodě za rok 2010
Ukazatel
Tržby
Počet zaměstnanců

MJ

Česko

Slovensko

mil. EUR

125 112

44 364

osoby

500 192

268 653

Průměrná mzda

EUR

823

630

Tržby na 1 zaměstnance

EUR

250 128

165 135
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VYBRANÉ TRŽNÍ SLUŽBY | Služby na Slovensku nabírají tempo
V České i Slovenské republice zasáhly důsledky hospodářské krize
odvětví služeb zhruba ve stejném
období – v polovině roku 2008. Na
Slovensku se služby vzpamatovaly
rychleji a růstová tendence byla nastartována již v polovině loňského
roku. V Česku přetrval útlum tržeb
za služby po celý loňský rok a pokračuje i dále. Zlepšující se kondice v odvětví služeb na Slovensku
se projevila také přiblížením se
průměrných mezd. Zatímco v roce 2009 byla průměrná mzda pracovníků ve službách na Slovensku
o více než 70 eur nižší než pobírali
jejich čeští kolegové, v minulém roce se rozdíl snížil na zhruba 40 eur.
Na Slovensku, přestože se tržby již
zvedaly, se vloni počet osob pracujících ve službách snížil. Naopak
v České republice, přestože tržby
klesaly po celý rok, počet pracujících vzrostl.

Tržy v podnikatelských službách (průměr 2005 = 100, sezónně očištěno)

Vybrané ukazatele v tržních službách za rok 2010
Ukazatel
Tržby
Počet zaměstnanců

Česko

Slovensko

mil. EUR

32 076

6 835

osoby

318 354

103 424

Průměrná mzda

EUR

858

817

Tržby na 1 zaměstnance

EUR

100 756

66 087

VÝZKUM A VÝVOJ |
Po rozpadu Československa se výdaje na vědu a výzkum pohybovaly
v obou zemích na podobné úrovni.
Od roku 1997, kdy výdaje v obou
zemích tvořily cca 1 % HDP, se jejich výše (v absolutních i v relativních číslech) ubírala zcela opačnou
cestou. V Česku se do roku 2010
výdaje na vědu a výzkum zvýšily
více než čtyřnásobně a jejich zastoupení na HDP vzrostlo na 1,6 %
(předběžné údaje). Na Slovensku se
po nestabilním vývoji v průběhu let
výdaje sice zdvojnásobily, ale podílem 0,63 % HDP ani zdaleka nedosahují hodnoty roku 1997 – jde
o jeden z nejnižších podílů v rámci
celé EU. Zatímco na Slovensku se
počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek dlouhodobě pohybuje
okolo 16 tisíc osob, v Česku se jejich počet od roku 1997 zdvojnásobil přibližně na 51 tisíc.

MJ

Slovensko ve výdajích na vědu a výzkum zaostává
Výdaje na výzkum a vývoj (% HDP)

Vybrané ukazatele ve výzkumu a vývoji (VaV) za rok 2009
Ukazatel

MJ

Česko

Slovensko

Výdaje na VaV celkem

mil. EUR

2 094

303

Výdaje na VaV z veřejných zdrojů

mil. EUR

919

153

Zaměstnanci VaV celkem

přepočtené osoby

50 961

15 952

Výzkumní pracovníci

přepočtené osoby

28 759

13 290
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ŠKOLSTVÍ | Slováci mají zájem o české vysoké školy
V obou zemích docházelo od počátku samostatnosti až do roku 2009
k výraznému nárůstu počtu vysokoškolských studentů. Až do roku
2008 zaujímali v populaci osob ve
věku 20–29 let na Slovensku vyšší
podíl než v Česku. V roce 2009 se
však zastoupení vysokoškolských
studentů v populaci mladých osob
v obou zemích vyrovnalo a v roce 2010 již Česko s 27,3 % vysokoškoláků předběhlo Slovensko
(25,6 %). V současné době v obou
zemích studuje vysokou školu více
než čtvrtina mladé generace – 396
tisíc studentů v Česku a 222 tisíc na
Slovensku. Jak Česko, tak Slovensko se těmito hodnotami přiblížily
průměru EU (30 % v roce 2008).
V současnosti studuje na českých
veřejných vysokých školách asi
17,4 tisíc studentů se slovenským
občanstvím. Na Slovensku však studuje pouze 1,2 tisíc Čechů.

Studenti vysokoškolského studia (% populace ve věku 20–29 let)

Vybrané ukazatele za vysokoškolské studenty za rok 2010
Ukazatel

MJ

Česko

Slovensko

Studenti celkem

fyzické osoby

396 307

221 669

z toho ženy

fyzické osoby

221 491

131 822

Studenti doktorských programů

fyzické osoby

25 997

12 182

z toho ženy

fyzické osoby

11 132

5 827

ZDRAVOTNICTVÍ | Finanční spoluúčast pacientů je v Česku nízká
Systém zdravotnických účtů je
vhodným nástrojem pro zabezpečení srovnatelnosti údajů i mezi
Českou a Slovenskou republikou.
Česká republika vynaložila v roce
2009 na zdravotnictví 8,3 % svého

HDP. Ve Slovenské republice se
pohyboval podíl hrubého domácího produktu na úrovni 9,1 %.
Do veřejných výdajů se počítají státní výdaje či peněžní prostředky proudící do zdravotnic-

tví prostřednictvím zdravotního
pojištění. V České republice byly
v roce 2009 výdaje na zdravotní
péči kryty v 84 % z veřejných výdajů, zatímco soukromé výdaje
dosahovaly pouze 16 %, z nichž

Vybrané ukazatele ve zdravotnictví za rok 2010

14,3 % tvořily domácnosti. Česká
republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižším podílem soukromých výdajů na zdravotnictví.
Podle tabulek OECD za rok 2009
mělo menší spoluúčast pacientů
než Česko jen Dánsko s 15,5 %.
Soukromé výdaje Slováků činily
30,8 % celkových nákladů na zdravotnictví, z toho 26,9 % připadlo
na slovenské domácnosti.

Marie Boušková, Petra Čuřínová,
Drahomíra Dubská, Jan Ernest,
Vladimíra Kalnická,
Věra Lachmanová, Martin Mana,
Mirka Valterová Tůmová
Zdroj dat: ŠÚ SR, ČSÚ, Eurostat

