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Nedávno se zástupci Americké obchodní komory v ČR (AmCham) zúčastnili semináře na téma rozvoje českého 

hospodářství, který se konal pod záštitou Hospodářského výboru Senátu Parlamentu ČR. Zúčastnili se subjekty s 

odlišnými názory a různými úhly pohledu: podniky, akademici, odbory a politici. Všichni se shodli na tom, že 

Česká republika je v oblasti hospodářské politiky na křižovatce (někdo by mohl namítat, že každá země je v pod-

statě neustále na křižovatce), ale neshodli se už na tom, kterým směrem by se země měla vydat dál. Argumenty 

zástupců AmCham se samozřejmě jako obvykle opíraly o pilíře, jakými jsou 1. otevřenost vůči globálnímu trhu, 

2. rozvoj měst díky spolupráci s nejlepšími vysokými školami a rostoucí přitažlivosti měst pro talenty a kapitál, a 

dále také 3. intenzivní zaměření na komerčně využitelné technologické výstupy veřejného výzkumu, které pod-

poří vývoj produktů v soukromém sektoru.     

Očekávali jsme jistou názorovou odlišnost a naše očekávání se naplnila. Jeden z účastníků mluvil o tom, že odliv 

prostředků ve formě dividend ze země obírá pracující o jejich příjmy. Jeden z akademiků zas argumentoval, že 

Česká republika je příliš závislá na zahraničním kapitálu.   

Proto jsme se rozhodli analyzovat statistické údaje. Hrubý domácí produkt (HDP) představuje celkovou hodno-

tu, která se v ekonomice vytvořila. Hrubý národní důchod (HND) představuje tuto hodnotu upravenou o důcho-

dy rezidentů v zahraničí a o dividendy a další prostředky vyplacené nerezidentům/do zahraničí. Česká republika 

má třetí největší rozdíl mezi HDP a HND v rámci EU. Je to ale nutně špatně? Může a nemusí být. Pro investory je 

důležitá návratnost investice. Vysoký odliv prostředků ve formě dividend může také odrážet velký objem inves-

tic – a signalizovat příznivé prostředí pro investory. Dnešní situace může být přechodným obdobím, které je 

důsledkem přitažlivosti trhu a nedostatku domácího kapitálu v minulosti. Za zmínku stojí také skutečnost, že 

dva největší rozdíly mezi HDP a HND připadají na Lucembursko (které má nejvyšší HDP a zároveň i nejvyšší HDN 

v rámci EU) a Irsko (které má 10. nejvyšší HND v rámci EU). Řecko a Španělsko jsou na třetím a čtvrtém místě na 

opačné straně žebříčku (nejnižší rozdíl mezi HDP a HND). Navrhují výše zmínění pánové, abychom se octli raději 

ve společnosti Řecka a Španělska?   
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Americká obchodní komora v 

ČR zakládá Radu pro zdravot-

nictví—pracovní skupinu na 

podporu zavedení takového 

systému e-health na národní 

úrovni, který dokáže monitoro-

vat výstupy a výsledky politik a 

stanovil ty politiky, které mají 

největší přínos pro zdraví paci-

enta (měřeno parametrem 

počet let prožitých ve zdraví). 

Odborníci v oblasti e-health se 

zájmem o účast v pracovní 

skupině, nebo také s  otázkami 

nebo komentáři, prosím, kon-

taktujte Veroniku Szentiványi-

ovou na veronika@amcham.cz.  
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Česká republika     
v číslech 

HDP na osobu: 

25 000 EUR  
(15. místo v EU) 

(PPS, 2015) 

Nárůst HDP na osobu :  

34%    
(10. nejlepší v EU)                             

(od r. 2005, PPS) 

 
Hrubý domácí důchod  

na osobu:  

19 200 EUR 
(PPS, 2013) 

 

Nárůst HND na osobu: 

3 100 EUR  

+19% 
(od r. 2004, PPS) 

 

HND jako % HDP  

(na osobu): 

86%  
(26. místo v EU) 

(2013) 

 

Zdroj dat Eurostat 

Rakousko 

Česká republika 

Německo 

Maďarsko 

Slovensko 

Polsko 

36 600 EUR (26%) 32 900 EUR (20%) 94% (-2%) 

Jak jsou na tom sousední země HDP na osobu 2015

(nárůst od r. 2005) 

HND na osobu 2013

(nárůst od r. 2004) 

HND jako  % 

HDP, 2013 

35 900 EUR (32%) 

19 500 EUR (13%) 

19 700 EUR (70%) 

22 000 EUR (59%) 

25 000 EUR (34%) 19 200 EUR (19%) 

32 800 EUR (30%) 

16 100 EUR (25%) 

16 400 EUR (55%) 

19 200 EUR (63%) 

86% (-5%) 

99% (+2%) 

91% (-1%) 

92% (-6%) 

95% (0%) 
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