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K rozdílÛm v cenov˘ch hladinách
mezi âR a Nûmeckem
Michal SKOŘEPA*

1. Úvod

V rámci spoleãného projektu OECD a Eurostatu nazvaného „Mezinárodní
srovnávací program“ (ICP) je pro rÛzné dvojice zemí v nûkolikalet˘ch in-
tervalech vypoãítávána tzv. srovnatelná cenová úroveÀ pro rÛzné okruhy
zboÏí a sluÏeb. Nejnovûj‰í zvefiejnûné v˘sledky tohoto projektu (âSÚ, 1999)
vycházely z mûnov˘ch kurzÛ a z cen zji‰tûn˘ch ve srovnávan˘ch zemích
v roce 1996. Plyne z nich, Ïe ceny v âR jsou po pfiepoãtu pfiíslu‰n˘m mûno-
v˘m kurzem oproti cenám za srovnatelné druhy zboÏí a sluÏeb v zemích Ev-
ropské unie u mnoha v˘dajov˘ch skupin velice nízké. Tato skuteãnost sama
o sobû vedla v minulosti mnohé ekonomické analytiky a komentátory k zá-
vûru, Ïe mezi ãeskou ekonomikou a ekonomikami Evropské unie existuje
jakési cenové napûtí, které v souvislosti s integrací âeské republiky do Ev-
ropské unie musí vyústit v cenov˘ ‰ok. Na obavu, Ïe ãeská cenová hladina
je „pfiíli‰ nízko“, pak navazovaly úvahy, jak ceny v âR vÛãi cenám v EU zv˘-
‰it.

Uveden˘ intuitivní zpÛsob uvaÏování v‰ak zjednodu‰uje ekonomickou re-
alitu. Vychází totiÏ z pfiedpokladu, Ïe integrace âR do EU povede nutnû
k vyrovnání rozdílÛ v cenách mezi âR a EU, takÏe ãím vût‰í budou tyto roz-
díly v dobû integrace âR do EU, tím vût‰í cenov˘ skok nás ãeká. Následu-
jící stránky jsou pokusem ukázat, Ïe tento pfiedpoklad je sporn˘ a Ïe tvÛrci
hospodáfisk˘ch politik by se mûli ptát nikoli: „Pfied vstupem âR do EU roz-
hodnû musíme zv˘‰it ãeskou srovnatelnou cenovou úroveÀ – jak na to?“,
n˘brÏ: „Mezi cenami v âR a v EU byly namûfieny rozdíly – jaké jsou pfiíãiny
tûchto rozdílÛ?“ a „Pokud existuje moÏnost, Ïe se nûkteré pfiíãiny tûchto roz-
dílÛ postupnû, resp. náhle vytratí, a dojde tedy k cenovému tlaku, resp.
‰oku, jak lze tento tlak, resp. ‰ok eliminovat nebo alespoÀ zmírnit jeho ná-
sledky?“1

Struktura tohoto pfiíspûvku je následující. âást 2 nabízí vymezení nûkte-
r˘ch základních pojmÛ, které se v diskuzích o mezinárodních porovnáních
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cenov˘ch úrovní objevují. âást 3 pfiiná‰í pro lep‰í pfiedstavu nûkteré kon-
krétní údaje o relaci cen v âeské republice vÛãi Nûmecku, Portugalsku a Ev-
ropské unii jako celku v roce 1996 a odhady pro rok 1999. âást 4 popisuje
moÏné pfiíãiny rozdílÛ naznaãen˘ch údaji uveden˘mi v ãásti 2. âást 5 se za-
mûfiuje na otázku, jaké cenové tlaky pÛsobí a budou pÛsobit na ãeskou ce-
novou hladinu konkrétnû v souãasném období integrace a v období vstupu
âR do EU. Nûkteré z tûchto cenov˘ch tlakÛ souvisejí se vstupem âR do EU,
jiné v‰ak budou pÛsobit spontánnû. âást 6 shrnuje nejdÛleÏitûj‰í poznatky
pfiíspûvku.

2. Základní pojmy

Soustfiedíme se na srovnání âeské republiky s Nûmeckem, které je z ãlen-
sk˘ch státÛ EU geograficky âeské republice nejbliÏ‰í a v mezinárodních
hospodáfisk˘ch vztazích âR hraje dnes jiÏ dominantní úlohu. Pro vût‰í pfies-
nost vyjadfiování budeme pouÏívat pojem „vstup“ pro jednorázové formální
prohlá‰ení âR za ãlena EU, zatímco souhrn mnoha krokÛ a zmûn, které mo-
hou b˘t (a v mnoha pfiípadech jsou) rozloÏeny v ãase a vedou k harmonizaci
v právní, ekonomické a dal‰ích oblastech, budeme oznaãovat „integrace“.

NeÏ se soustfiedíme na souãasné cenové relace mezi âR a Nûmeckem, vy-
svûtleme nûkteré dÛleÏité pojmy, které budeme pozdûji pouÏívat.

Srovnatelná cenová úroveÀ je bezrozmûrov˘ ukazatel, kter˘ udává v˘‰i
cen v dané zemi (âR) ve srovnání s v˘‰í cen za srovnatelné druhy zboÏí
a sluÏeb (obecnû „poloÏky“) v jiné zemi (Nûmecko). Hodnotu srovnatelné ce-
nové úrovnû získáme konkrétnû tak, Ïe podíl nominálních cen v obou ze-
mích (tj. paritu kupní síly) vydûlíme nominálním mûnov˘m kurzem, kter˘
platí mezi mûnami srovnávan˘ch zemí.

Dal‰ím dÛleÏit˘m pojmem je „zákon jedné ceny“, kter˘ vyjadfiuje tendenci
cenov˘ch relací posouvat se smûrem ke stavu, kdy cena téÏe poloÏky je (po
pfiepoãtu pfiíslu‰n˘m mûnov˘m kurzem) na rÛzn˘ch místech táÏ. Tuto ten-
denci zpÛsobuje „arbitráÏ“, tj. pfiesun poptávky na trhy s niÏ‰í relativní ce-
nou a pfiesun nabídky na trhy s vy‰‰í relativní cenou. ArbitráÏ teoreticky
probíhá jen jedním smûrem – v pfiípadû, Ïe cena na trhu A je niÏ‰í neÏ cena
na trhu B, probíhá arbitráÏ z trhu A na trh B (pfiesun nabídky z trhu A na
trh B a pfiesun poptávky opaãn˘m smûrem); v pfiípadû, Ïe cena na trhu B je
niÏ‰í neÏ cena na trhu A, probíhá arbitráÏ smûrem opaãn˘m. ArbitráÏ za-
ji‰Èují buì poptávající (napfi. spotfiebitelé tím, Ïe jezdí nakupovat do levnûj‰í
oblasti), nebo nabízející (napfi. v˘robci tím, Ïe vyváÏejí na trhy, kde mohou
uplatnit své produkty za vy‰‰í cenu). Subjekt, kter˘ zaji‰Èuje arbitráÏ, za
to inkasuje rozdíl mezi ãástkou, o kterou se li‰í ceny na dan˘ch dvou trzích,
a ãástkou, kterou lze nazvat „náklady arbitráÏe pro dan˘ subjekt“. V praxi
se cenové relace blíÏí zákonu jedné ceny aÏ po urãité dobû pÛsobení arbit-
ráÏe a jen v mífie, kterou dovoluje v˘‰e nákladÛ arbitráÏe.

„Jednotkové náklady arbitráÏe dané poloÏky z trhu A na trh B pro dan˘
subjekt“ jsou náklady, které musí dan˘ subjekt vynaloÏit buì na to, aby pfie-
sunul nabídku jedné jednotky dané poloÏky z trhu A na trh B, nebo aby pfie-
sunul poptávku po jedné jednotce poloÏky z trhu B na trh A; pro vznik ar-
bitráÏe z trhu A na trh B jsou podstatné ty náklady, které jsou niÏ‰í.
Jednotkové náklady arbitráÏe vznikají danému subjektu v souvislosti s tím,
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Ïe musí pfiekonávat následující pfiekáÏky arbitráÏi (v˘ãet pravdûpodobnû
není úpln˘):2

– fyzické (vzdálenost trhÛ, kvalita jejich dopravního ãi jiného propojení, tr-
vanlivost zboÏí ap.);

– informaãní (doba do zji‰tûní cenového rozdílu, nejistota ohlednû jeho dal-
‰ího trvání vãetnû kurzového rizika ap.);

– administrativní, tj. formální (technické normy, licence, sanitární pfiedpisy
ap.) a zahraniãnûobchodní (subvence, cla, pfiiráÏky, kvóty, depozita ap.);

– smûnárenské (potfieba smûnit peníze pfied nákupem v zahraniãí nebo po
prodeji v zahraniãí);

– prodejní 3 (relevantní jen u nabídky: nutnost uhradit poplatky, danû, vy-
hledání a zakoupení nebo pronajmutí prodejního místa, nákup pfiístrojÛ
a zafiízení obchodu, odbûr vody a energií, odklízení spla‰kÛ a odpadkÛ,
najmutí personálu na prodej a úklid, náklady reklamy v místních mé-
diích ap.);

– psychologické (relevantní jen u poptávky: mnozí spotfiebitelé pohlíÏejí s de-
spektem na „nákupní turistiku“, tj. na cesty do ciziny za úãelem nákupu
za niÏ‰í ceny);

– jazykové (u nabídky: orientace v národních pfiedpisech upravujících pro-
dej, komunikace s místními úfiady a obchodními partnery, pfiíprava a uza-
vírání smluv v cizím jazyce ap.; u poptávky: cizojazyãné návody k pouÏití,
komunikace s prodavaãem ap.).

Hranice platnosti zákona jedné ceny mezi trhy A a B jsou obvykle vyme-
zovány pomocí rozdûlení v‰ech poloÏek na poloÏky mezi trhy A a B obcho-
dovatelné a neobchodovatelné. Pomûrnû pfiirozená definice obchodovatel-
nosti zní: poloÏka je v daném okamÏiku pro dan˘ subjekt (smûrem) z trhu
A na trh B obchodovatelná, resp. neobchodovatelná v pfiípadû, Ïe v daném
okamÏiku jednotkové náklady arbitráÏe z trhu A na trh B pro dan˘ subjekt
jsou niÏ‰í, resp. vy‰‰í neÏ rozdíl mezi cenami, za které je subjekt schopen
jednotku dané poloÏky prodat na trhu B a na trhu A.

Graf 1 intuitivnû ilustruje, jakou „intenzitu arbitráÏe“ (mûfienou napfiíklad
jako obrat zahraniãního obchodu s danou poloÏkou) indukuje dosavadní roz-
díl mezi cenou na trhu B (pB) a cenou na trhu A (pA) v závislosti na nákla-
dech arbitráÏe v uvedeném smûru pro rÛzné subjekty. RÛzná ‰ífie ãárkova-
n˘ch pruhÛ vyjadfiuje, kolik subjektÛ má náklady arbitráÏe v dané v˘‰i –
uveden˘ graf znázorÀuje variantu, kdy nízké a vysoké náklady má jen málo
subjektÛ, zatímco vût‰ina se shlukuje zhruba uprostfied mezi tûmito extrémy.
Levá a pravá „‰edá zóna“ jsou umístûny vÛãi nule asymetricky, ãímÏ je ilus-
trována moÏnost, Ïe pfiekáÏky arbitráÏi z trhu A na trh B pro jednotlivé sub-
jekty mohou b˘t v jiné v˘‰i neÏ pfiekáÏky arbitráÏi opaãn˘m smûrem.

Obchodovatelnost, resp. neobchodovatelnost poloÏky v uvedeném smyslu
tedy není jakousi absolutní, vnitfiní vlastností poloÏky, n˘brÏ závisí na volbû

2 Mnohé z uveden˘ch druhÛ pfiekáÏek (zejména fyzické, informaãní a prodejní) nejsou vázány na
státní hranice, tj. brání arbitráÏi nejen mezi trhy v rÛzn˘ch zemích, ale také mezi trhy uvnitfi
jedné zemû.
3 Tento druh pfiekáÏek arbitráÏi pfiichází ke slovu samozfiejmû pouze v pfiípadû arbitráÏe na ma-
loobchodní úrovni. Pro arbitráÏ hned „u bran v˘robcÛ“ prodejní pfiekáÏky nehrají roli (snad aÏ
na problémy spojené napfiíklad s reklamou a s úãastí na veletrzích). Nás v‰ak v souvislosti s v˘-
sledky ICP zajímá právû maloobchodní arbitráÏ.
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okamÏiku, subjektu a smûru arbitráÏe, pfiiãemÏ hlavní úlohu zde hraje po-
rovnání nákladÛ arbitráÏe z trhu A na trh B a opaãnû pro dan˘ subjekt v da-
ném okamÏiku s cenov˘mi pomûry na trzích Aa B v daném okamÏiku. Z pod-
staty arbitráÏe plyne, Ïe sv˘m pÛsobením tlaãí rozdíl mezi trhy v cenách
pfiíslu‰n˘ch poloÏek k nule, ãímÏ neustále potlaãuje obchodovatelnost v‰ech
poloÏek a sama si pfii tom likviduje svou Ïivnou pÛdu. Pokud se rozdíl mezi
cenou na trhu B a cenou na trhu A (resp. opaãnû) dostane – napfi. právû do-
savadním pÛsobením arbitráÏe – pod úroveÀ jednotkov˘ch nákladÛ arbit-
ráÏe (v pfiíslu‰ném smûru) tûch subjektÛ, u kter˘ch jsou tyto náklady nej-
niÏ‰í – tj. na grafu 1 se dostane mezi 0 a hodnotu pAB (resp. pBA) –, arbitráÏ
ustane a cenov˘ rozdíl pfiestává b˘t tlaãen smûrem k nule. Zákon jedné ceny
tak mÛÏe zÛstat nenaplnûn.

V praxi se pojem „obchodovatelná poloÏka“ chápe nejspí‰ jako dlouhodobû
pfieváÏnû obchodovatelná, tj. tak, Ïe rozdíl cen dané poloÏky na dan˘ch dvou
trzích se pohybuje obvykle mimo interval neobchodovatelnosti (pBA; pAB),
takÏe s touto poloÏkou se obvykle obchoduje – nûkdy jedním, nûkdy druh˘m
smûrem, mnohdy tfieba i obûma smûry souãasnû.4 Neobchodovatelnou je
v tomto dlouhodobém pojetí poloÏka, u níÏ se rozdíl jejích cen na dan˘ch
dvou trzích pohybuje obvykle uvnitfi intervalu (pBA; pAB), takÏe s touto po-
loÏkou se obvykle neobchoduje. Je zfiejmé, Ïe obchodovateln˘mi poloÏkami
jsou v tomto smyslu buì poloÏky, u nichÏ rozdíly cen mezi dan˘mi trhy po-

4 Teoreticky paradoxní stav obousmûrné arbitráÏe mÛÏe b˘t dÛsledkem rÛzn˘ch aspektÛ reál-
ného ekonomického Ïivota, jako jsou napfiíklad kontrakty uzavírané na dlouhou dobu, diferenci-
ace poloÏek v souvislosti s monopolistickou konkurencí nebo odli‰nosti ve vnímání situace a bu-
doucího v˘voje na daném trhu spojené s rÛzn˘mi nejistotami a informaãními ‰umy. BliÏ‰í rozbor
pfiíãin obousmûrného obchodu pfiiná‰í literatura zab˘vající se vnitrooborov˘m zahraniãním ob-
chodem (intra-industry trade).

GRAF 1 (Ne)obchodovatelnost položky a arbitráž mezi trhy A a B jako výsledek porovnání výše
překážek arbitráži mezi těmito trhy s rozdílem cen na těchto dvou trzích
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mûrnû silnû kolísají (takov˘ch je v praxi asi jen málo), nebo poloÏky, u nichÏ 
jsou pomûrnû nízké náklady arbitráÏe, takÏe interval (pBA; pAB) je ve srov-
nání s obvykl˘mi hodnotami pA a pB pomûrnû úzk˘ a rozdíl cen mezi da-
n˘mi trhy se v nûm ocitne jen málokdy a jen nakrátko.

Pokud pfiijmeme tento dlouhodob˘ zpÛsob chápání obchodovatelnosti,
souhrn poloÏek vytvofií kontinuum od témûfi úplné neobchodovatelnosti
(napfi. opravy obuvi) aÏ k témûfi úplné obchodovatelnosti (napfi. nûkteré
druhy zeleniny). Dûlení poloÏek na obchodovatelné a neobchodovatelné pak
ov‰em záleÏí na tom, kam v tomto kontinuu umístíme arbitrární hranici.
Pro struãnost vyjadfiování bude v dal‰ím textu „obchodovatelná“, resp. „ne-
obchodovatelná“ poloÏka znamenat „spí‰e obchodovatelná“, resp. „spí‰e ne-
obchodovatelná“ poloÏka.

3. Srovnatelné cenové úrovnû a cenové relace v roce 1999

Jak uÏ bylo uvedeno v˘‰e, srovnatelné cenové úrovnû byly naposledy vy-
poãítávány v rámci projektu ICP na základû cen zji‰tûn˘ch ve srovnávan˘ch
zemích v roce 1996. V˘slednou ãeskou srovnatelnou cenovou úroveÀ pro so-
ukromou spotfiebu a její okruhy ve srovnání s celou EU a s jejími dvûma

TABULKA 1 Výběr z výsledků ICP z roku 1996

srovnatelná cenová úroveň v ČR za konečné výdaje 
na HDP v mezinárodních cenách,
cenová úroveň v dané zemi = 100

SRN Portugalsko EU15

soukromá spotřeba celkem 35 53 39

potraviny, nápoje a tabák 49 65 50

odívání a obuv 48 53 53
odívání vč. oprav 42 47 46
obuv vč. oprav 81 88 88

hrubé nájemné, palivo, energie 17 45 23
hrubé nájemné a vodné 14 53 20
palivo, energie 30 31 33

zařízení a provoz domácnosti 58 78 63
nábytek, podlahoviny a opravy 75 79 79
bytový textil a opravy 58 82 68
domácí přístroje a opravy 57 85 69
ostatní výrobky a služby pro domácnost 50 71 52

doprava a spoje 52 60 54
zařízení pro osobní dopravu 96 66 90
provoz dopravního zařízení 60 78 60
dopravní služby 26 58 36
spoje 26 31 33

léčebná a zdravotní péče 14 18 16

vzdělání, rekreace, kultura 39 53 40
rekreační zařízení a opravy 75 77 75
rekreační a kulturní služby 31 43 30
knihy, časopisy a noviny 38 43 37
vzdělání 11 29 16

restaurace a hotely 31 53 31

zdroj: ČSÚ; autorovy výpočty
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ãlensk˘mi státy, tj. se sousedícím Nûmeckem a s Portugalskem jako pfií-
kladem jedné z nejchud‰ích zemí EU, uvádí tabulka 1 (nûkteré z hlediska
pfiedpokládané dlouhodobé obchodovatelnosti rÛznorodé kategorie jsou dále
rozloÏeny na podkategorie).

Odhad srovnateln˘ch cenov˘ch úrovní pro rok 1999 uveden˘ v tabulce 2
byl získán5 tak, Ïe srovnatelná cenová úroveÀ v pfiíslu‰né v˘dajové skupinû
v r. 1996 uvedená v tabulce 1 byla vynásobena indexem rÛstu cen v pfií-
slu‰né v˘dajové skupinû v âR od konce r. 1996 do konce r. 1999, vydûlena
indexem rÛstu cen v pfiíslu‰né v˘dajové skupinû v pfiíslu‰né zahraniãní zemi
od konce r. 1996 do konce r. 1999 a v˘sledek byl vynásoben indexem rÛstu
nominálního kurzu koruny k pfiíslu‰né mûnû od konce r. 1996 do konce
r. 1999. Tato metoda samozfiejmû pfiedpokládá, Ïe v jednotliv˘ch okruzích
nedo‰lo k v˘razn˘m zmûnám v kvalitû. Pfii srovnávání údajÛ je zároveÀ
tfieba mít na pamûti, Ïe v˘sledky ICP jsou hrub˘mi, orientaãními odhady,
nikoli pfiesn˘mi hodnotami.

4. Pfiíãiny cenov˘ch rozdílÛ

Pokud jako pfiirozen ,̆ normální stav vezmeme naplnûní zákona jedné
ceny, tj. rovnost cen v âR a v Nûmecku, údaje uvedené v ãásti 3 naznaãují,
Ïe u uveden˘ch poloÏek je situace ve v‰ech pfiípadech více ãi ménû nepfiiro-
zená, nenormální. V této ãásti se pokusíme urãit moÏné pfiíãiny uveden˘ch
„záhadn˘ch“ nenormalit, tj. urãit moÏné pfiíãiny nenaplnûní zákona jedné
ceny mezi ãesk˘mi a nûmeck˘mi trhy.

4. 1 Statistick˘ klam

âeská cenová hladina mÛÏe b˘t ve v˘sledcích ICP podhodnocena, tj. ãást
vypoãteného cenového rozdílu ve skuteãnosti neexistuje. Pokud se totiÏ ex-

5 V dÛsledku nedostupnosti nûkter˘ch nezbytn˘ch údajÛ uvádí tabulka údaje jen za hlavní ka-
tegorie soukromé spotfieby bez podrobnûj‰ího dûlení.

TABULKA 2 Odhad srovnatelných cenových úrovní v roce 1999

srovnatelná cenová úroveň v ČR za konečné výdaje 
na HDP v mezinárodních cenách,
cenová úroveň v dané zemi = 100

SRN Portugalsko EU15

soukromá spotřeba celkem 39 58 42
potraviny, nápoje a tabák 48 61 48
odívání a obuv 51 60 54
hrubé nájemné, palivo, energie 25 66 33
zařízení a provoz domácnosti 63 80 65
doprava a spoje 61 68 62
léčebná a zdravotní péče 14 18 16
vzdělání, rekreace, kultura 42 59 43
restaurace a hotely 34 55 32

zdroj: výpočty R. Murárika



pertÛm vypracovávajícím v˘sledky ICP pro âR a Nûmecko nepodafií v dané
v˘dajové kategorii najít dostatek poloÏek, které by byly dostateãnû srovna-
telné a zároveÀ dostateãnû reprezentativní pro spotfiebu v obou státech,
uchylují se tito experti k „úpravû kvality“, tj. k odhadu, kolik by v âR stála
poloÏka, která by byla srovnatelná se zvolenou poloÏkou nûmeckou. Zpra-
vidla jde o zv˘‰ení necenov˘ch parametrÛ ãeské poloÏky na úroveÀ poloÏky
nûmecké, pfiiãemÏ se vychází z rozdílÛ v nákladech na vytvofiení dané úrovnû
kvality. Pokud je tato pomyslná „ãeská cena“ poloÏky s nûmeck˘mi para-
metry niÏ‰í neÏ cena, za kterou by se daná poloÏka po provedeném zv˘‰ení
kvality prodávala na ãeském trhu ve skuteãnosti, znamená to, Ïe v dané v˘-
dajové kategorii do‰lo k podcenûní ãeské cenové hladiny.

Tento efekt lze oãekávat zejména u znaãkov˘ch v˘robkÛ, které se od srov-
nateln˘ch neznaãkov˘ch v˘robkÛ li‰í více v uÏitku pro spotfiebitele neÏ ve
v˘robních nákladech. 

Údaje v tabulkách 1 a 2 v‰ak ukazují, Ïe v okruzích, kde hraje znaãkové
zboÏí v nûmecké spotfiebû pravdûpodobnû velmi v˘znamnou roli (napfi. obuv,
rekreace), je pomûr cenov˘ch hladin mezi âR a Nûmeckem pomûrnû blízko
hodnotû 1. Z toho lze usoudit, Ïe nezohlednûní role znaãek se ve v˘sledcích
ICP nijak v˘raznû neprojevilo, resp. bylo kompenzováno jinou chybou s opaã-
n˘m znaménkem.

U mnoh˘ch kategorií je v‰ak jednou z pravdûpodobn˘ch pfiíãin podcenûní
ãeské cenové hladiny také obtíÏnost srovnání poloÏek. Pfiíkladem jsou odûvy,
u nichÏ je porovnání cen mimofiádnû obtíÏné z dÛvodu vysoké variability
parametrÛ i cen poloÏek v kaÏdé zemi.

4. 2 Nepfiímé danû

Nepfiímé danû jsou v˘vozcÛm z âR pfii v˘vozu vraceny a stejn˘ mecha-
nizmus existuje i v Nûmecku. Pfii pfiesunu poloÏky napfi. z nabídky v âR do
nabídky v Nûmecku tedy v˘vozce za tuto poloÏku platí v âR cenu bez ne-
pfiím˘ch daní a v Nûmecku pak prodává tuto poloÏku za cenu zv˘‰enou o nû-
mecké nepfiímé danû. 

ArbitráÏ se tak subjektÛm vyplatí nebo nevyplatí v závislosti na relaci
ãesk˘ch a nûmeck˘ch cen dané poloÏky bez nepfiím˘ch daní. Zákon jedné
ceny se proto vztahuje k úrovni cen bez nepfiím˘ch daní. ICP v‰ak, jak uÏ
bylo fieãeno, zkoumá ceny poloÏek na maloobchodní úrovni, tj. ceny vãetnû
nepfiím˘ch daní. Na této úrovni lze tedy vyrovnání cen oãekávat pouze v tom
speciálním pfiípadû, Ïe cenov˘ dopad systému nepfiím˘ch daní v âR a v Nû-
mecku je u dané poloÏky stejn .̆

Je ov‰em otázkou, kter˘m smûrem tento dopad ve skuteãnosti vychyluje
rozdíly mezi ãesk˘mi a nûmeck˘mi cenami. Sazby nûkter˘ch spotfiebních
daní je‰tû nedosáhly nûmecké úrovnû a fiada poloÏek spadajících v Nûmecku
pod základní sazbu DPH je v âR mezi poloÏkami, na nûÏ se uplatÀuje sní-
Ïená sazba. Tyto rozdíly sniÏují maloobchodní ceny v âR oproti cenám v Nû-
mecku. 

Opaãn˘m smûrem v‰ak pÛsobí skuteãnost, Ïe základní sazba DPH je v âR
vy‰‰í neÏ v Nûmecku. Pouze podrobné porovnání systému nepfiím˘ch daní
v Nûmecku a v âR a jejich dopadÛ na ceny jednotliv˘ch poloÏek by uká-
zalo, zda tento faktor zvy‰uje nûmecké ceny vÛãi ãesk˘m, nebo zda pÛsobí
opaãnû.
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4. 3 Pomalá arbitráÏ

Od okamÏiku, kdy se obchodovatelné poloÏky ocitly pod rovnováÏnou
úrovní vÛãi cenám v Nûmecku (napfi. po razantních devalvacích koruny na
poãátku 90. let), moÏná ubûhla pfiíli‰ krátká doba na to, aby se ceny mohly
díky arbitráÏi vrátit na rovnováÏnou úroveÀ.6 Zjistit existenci cenového roz-
dílu; nab˘t jistoty, Ïe tento rozdíl není jen pfiechodn˘ a Ïe se vyplatí inves-
tovat do arbitráÏe tûÏící z tohoto rozdílu; získat podíl na pfiíslu‰ném trhu
takov ,̆ kter˘ by znatelnû ovlivnil prÛmûrnou cenu – to v‰e probíhá u jed-
notliv˘ch subjektÛ urãit˘m koneãn˘m tempem. V ekonomii a koneckoncÛ
ve zkoumání kteréhokoli reálného systému je vÏdy tfieba poãítat s tím, Ïe
návrat systému do rovnováhy vyÏaduje urãitou dobu.

4. 4 Náklady arbitráÏe

ICP zkoumá ceny poloÏek na maloobchodní úrovni. Soupis rÛzn˘ch druhÛ
pfiekáÏek arbitráÏi uveden˘ v ãásti 2 v‰ak naznaãuje, Ïe na této úrovni exis-
tuje celá fiada pfiekáÏek arbitráÏi, v jejichÏ „stínu“ – tj. v rámci „neobcho-
dovatelného“ intervalu (pBA; pAB) v grafu 1 – mohou existovat v˘znamné
rozdíly v maloobchodních cenách mezi obûma trhy, aniÏ by to vedlo k ar-
bitráÏi stlaãující cenov˘ rozdíl blíÏe k nule. Tím je vysvûtlena dlouhodobá
existence urãit˘ch rozdílÛ v cenov˘ch hladinách obecnû, tj. v kterémkoli
smûru. V pfiípadû âR a Nûmecka je v‰ak tfieba navíc vysvûtlit skuteãnost,
Ïe ãeské ceny se od nûmeck˘ch cen li‰í jen jedním smûrem, tj. Ïe jsou u v‰ech
poloÏek niÏ‰í. MoÏn˘ch vysvûtlení lze shromáÏdit hned nûkolik:

– Prodejci vût‰iny poloÏek v âR vyplácejí niÏ‰í mzdy, zisky apod. neÏ jejich
srovnatelné protûj‰ky v Nûmecku. NiÏ‰í neÏ nûmecké mzdy pak vedou
k niÏ‰í neÏ nûmecké poptávce a vy‰‰í neÏ nûmecké nabídce.

– Mnozí dovozci do âR uplatÀují na ãeském trhu nízké „zavádûcí ceny“, aby
si vytvofiili do budoucna silné postavení na teprve se utváfiejícím ãeském
trhu.

– PfiekáÏky arbitráÏi z tfietích zemí jsou u vût‰iny poloÏek niÏ‰í pfii arbit-
ráÏi do âR neÏ do Nûmecka. V oblasti administrativních pfiekáÏek arbit-
ráÏi z tfietích zemí do‰lo v posledních letech k v˘razné harmonizaci situ-
ace v âR smûrem k Nûmecku – aÏ na nûkteré v˘jimky. První v˘jimkou
jsou nûkteré „citlivé“ zemûdûlské produkty a nûkteré základní potraviny
(cukr, mléko a mléãné v˘robky apod.), u kter˘ch je i dnes trh EU, a tedy
i Nûmecka chránûn v souvislosti se Spoleãnou zemûdûlskou politikou (SZP)
pfied dovozy zfietelnû více neÏ trh ãesk .̆ Tomu odpovídá také skuteãnost,
Ïe rozdíl cenov˘ch hladin mezi âR a Nûmeckem je u potravin pomûrnû
vysok .̆ Druhou v˘jimkou je zákaz nákupu ãesk˘ch nemovitostí subjekty
z jin˘ch státÛ. Vzhledem k tomu, Ïe uÏ dnes není tûÏké zmínûn˘ zákaz
zákonn˘m zpÛsobem obejít (napfi. zaloÏením ãeské firmy, která si nemo-
vitost koupí), lze pfiedpokládat, Ïe tento faktor pÛsobí ve skuteãnosti na
rozdíl cenov˘ch hladin jen zcela okrajovû. Dal‰í, ãasto opomíjenou oblastí,
v níÏ je harmonizace ãesk˘ch a nûmeck˘ch administrativních pfiekáÏek

6 Toto stoupání by bylo je‰tû pomalej‰í, kdyby nebylo pfiebytkÛ na finanãním úãtu platební bi-
lance, které v posledních letech pfiedstavovaly apreciaãní tlak na kurz koruny.



arbitráÏi z tfietích zemích je‰tû velice neúplná, je praktická realizace tûchto
pfiekáÏek, pfiedev‰ím nedÛslednost ãesk˘ch celních orgánÛ pfii stanovo-
vání adekvátní ceny dovozu pro úãely stanovení cla a DPH. Úspora na clu
a DPH pak dovozcÛm umoÏÀuje nabízet zboÏí v âR za niÏ‰í ceny neÏ v Nû-
mecku. Tak lze aspoÀ zãásti vysvûtlit mimofiádnû nízkou hladinu ãesk˘ch
cen konkrétnû v kategorii odûvÛ ve srovnání s cenami v Nûmecku. Podob-
n˘ efekt nejspí‰ vzniká také u jin˘ch poloÏek (viz napfiíklad problém pod-
hodnocen˘ch dovozÛ cukru z Polska).

– Pfiedstih rozvinutûj‰ích zemí pfied ménû rozvinut˘mi v produktivitû práce
je obvykle vy‰‰í v obchodovatelném sektoru neÏ v neobchodovatelném sek-
toru. Ceny neobchodovateln˘ch poloÏek jsou pfii rovnováze na pracovním
trhu tudíÏ ve vyspûlej‰ích zemích tlaãeny na vy‰‰í úroveÀ neÏ v zemích
ménû vyspûl˘ch. Pokud pfiijmeme potfiebné pfiedpoklady (zejména pfied-
poklady, Ïe Nûmecko je v uvedeném smyslu rozvinutûj‰í a Ïe pracovní trhy
v obou zemích jsou zhruba v rovnováze), pak je zfiejmé, Ïe ãím ménû ob-
chodovatelné poloÏky budeme zkoumat, tím niÏ‰í cenovou hladinu bychom
u nich mûli v prÛmûru oãekávat v âR ve srovnání s Nûmeckem. Jde o sta-
tickou podobu známého Balassova-Samuelsonova efektu.
Je tedy zfiejmé, Ïe „nenormální“ rozdíly v cenov˘ch úrovních mezi âR

a Nûmeckem jsou ve skuteãnosti zcela normální a lze je uspokojivû vysvût-
lit. Nyní v‰ak obraÈme pozornost k tomu, co ãeká ãeské ceny a jejich relace
k cenám v Nûmecku v nejbliÏ‰í budoucnosti, v období integrace a vstupu
âR do EU. Jak uvidíme, mnohé v˘znamné cenové tlaky v tomto období bu-
dou úzce souviset s právû popsan˘mi pfiíãinami cenov˘ch rozdílÛ.

5. Cenové tlaky v období integrace a vstupu âR do EU

Nûkteré cenové tlaky, které pÛsobí a budou pÛsobit na ãeskou cenovou
hladinu a její relaci k cenám v Nûmecku v období integrace a samotného
vstupu âR do EU, souvisejí s integrací a vstupem âR do EU. Tyto tlaky mÛ-
Ïeme nazvat „integraãnû-vstupové“. Jiné cenové tlaky probíhají a budou
probíhat spontánnû a se vstupem âR do EU pfiímo nesouvisejí. RÛzné tlaky
se li‰í také v tom, zda jde o tlak na rÛst ãesk˘ch cen, kter˘ v‰ak cestou ar-
bitráÏe a následného deficitu zahraniãního obchodu se zboÏím a sluÏbami
vyvolá oslabení mûnového kurzu koruny, nebo zda jde o tlak na rÛst ães-
k˘ch cen, kter˘ na arbitráÏ, a tedy ani na kurz koruny spí‰e nepÛsobí, takÏe
rÛst ãesk˘ch cen vÛãi nûmeck˘m cenám není následován oslabením koruny
– a v˘sledkem je rÛst ãeské srovnatelné cenové úrovnû.

Nejprve tedy vyjmenujme integraãnû-vstupové cenové tlaky. U kaÏdého
cenového tlaku bude pfiipojena poznámka, zda jde o tlak „vstupov˘“, kter˘
je okamÏit˘m dÛsledkem ãlenství zemû v EU a v cenách se projeví jedno-
rázovû (vût‰inou bûhem nûkolika mûsícÛ) pfii vstupu âR do EU7, nebo zda
jde o tlak „integraãní“, kter˘ není vázán na okamÏik vstupu a kter˘ je moÏné
– pokud to bude shledáno jako uÏiteãné – vhodnou hospodáfiskou politikou
v ãase rozloÏit.
(a) Harmonizace systému nepfiím˘ch daní

V ãeském systému nepfiím˘ch daní se oãekávají v nejbliÏ‰ích letech nû-
které z hlediska cen v˘znamné zmûny, u nichÏ je jako motivace uvádûna
harmonizace s pomûry v EU. Jde pfiedev‰ím o pfiesun fiady poloÏek ze
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skupiny se sníÏenou sazbou DPH do skupiny se základní sazbou DPH
a o zv˘‰ení sazeb spotfiební danû. Oba tyto procesy povedou k rÛstu ães-
k˘ch cen a – vzhledem k tomu, Ïe arbitráÏ pÛsobí na úrovni cen bez ne-
pfiím˘ch daní, takÏe tento specifick˘ rÛst cen nezpÛsobí tlak na depre-
ciaci koruny – také k rÛstu ãeské cenové úrovnû vÛãi nûmecké.

(b) Uvolnûní pohybu zboÏí a sluÏeb mezi âR a EU
Jak uÏ bylo naznaãeno v minulé ãásti, administrativní pfiekáÏky vol-
nému pohybu zboÏí a sluÏeb mezi âR a EU dnes existují ve v˘znamné
mífie uÏ jen v podobû omezení dovozu nûkter˘ch zemûdûlsk˘ch v˘robkÛ
a nûkter˘ch potravin z âR do EU. K odstranûní tûchto pfiekáÏek by mûlo
dojít v rámci zapojení âR do SZP. Zmizí tak „stín“ vysok˘ch nákladÛ ar-
bitráÏe, v nûmÏ dosud pfieÏívají ceny pfiíslu‰n˘ch poloÏek v âR na v˘-
raznû niÏ‰í úrovni neÏ ceny v EU (v Nûmecku). Eliminací zmínûn˘ch ad-
ministrativních pfiekáÏek vznikl˘ prostor pro nárÛst ãesk˘ch cen
pfiíslu‰n˘ch poloÏek se v‰ak nestane tuãn˘m soustem pro arbitráÏ, pro-
toÏe ceny pfiíslu‰n˘ch poloÏek ihned vzrostou v souvislosti s dal‰ími ad-
ministrativními opatfieními v rámci SZP (lze hovofiit o „harmonizaci
pravidel regulace vnitrostátního trhu se zemûdûlsk˘mi v˘robky“). DÛ-
sledkem bude rÛst ãesk˘ch cen nûkter˘ch v˘znamn˘ch zemûdûlsk˘ch
produktÛ a následnû pravdûpodobnû také mnoha potravin. Rozsah to-
hoto rÛstu bude ov‰em v˘znamnû záviset na tom, jak˘ch zmûn do té doby
dozná samotná SZP. K zapojení âR do SZP by mûlo dojít v plném roz-
sahu v okamÏiku vstupu âR do EU, takÏe z hlediska hospodáfisk˘ch po-
litik pÛjde o cenov˘ tlak, kter˘ se buì podafií rozloÏit bûhem pfiedvstup-
ního období, nebo se projeví jako jednorázov˘ v okamÏiku vstupu âR do
EU.

Pohled na soupis pfiekáÏek arbitráÏi v ãásti 2 potvrdí, Ïe kromû admi-
nistrativních pfiekáÏek arbitráÏi se pfiekáÏky arbitráÏi (a tedy i odpovída-
jící náklady arbitráÏe) mohou v ãase mûnit jen pomalu. Rozsah „stínu“ ná-
kladÛ arbitráÏe se tedy – s uvedenou v˘jimkou zemûdûlsk˘ch v˘robkÛ –
pfiíli‰ mûnit nebude. Zmûny v‰ak témûfi jistû nastanou u faktorÛ, které ur-
ãují relaci ãesk˘ch a nûmeck˘ch cen uvnitfi tohoto „stínu“. NíÏe je rozebráno
pût v˘znamn˘ch pfiíkladÛ zmûn faktorÛ pÛsobících ve „stínu“ nákladÛ ar-
bitráÏe (písmena c–g). PÛjde o zmûny, které pravdûpodobnû nebudou tak
velké, aby vysunuly danou poloÏku ven ze „stínu“ nákladÛ arbitráÏe. V˘-
sledné zmûny pomûru ãesk˘ch cen vÛãi nûmeck˘m cenám tudíÏ nebudou
mít vliv na mûnov˘ kurz koruny, takÏe se projeví rÛstem ãeské srovnatelné
cenové úrovnû.

(c) Harmonizace norem upravujících v˘robu a prodej zboÏí a poskytování
sluÏeb
Harmonizace nejrÛznûj‰ích norem zpÛsobí, Ïe nabízejícím vzrostou ná-
klady, takÏe vznikne tlak na rÛst ãesk˘ch cen. Harmonizace v˘robních

7 Je v‰eobecnû známo, Ïe v EU existuje snaha odloÏit uplatnûní nûkter˘ch aspektÛ ãlenství âR
a dal‰ích zemích první vlny roz‰ífiení EU za datum jejich de jure vstupu do EU. Pokud by tyto
snahy uspûly (zejména se jedná o svobodu pohybu osob), cenové tlaky plynoucí z uplatnûní tûchto
aspektÛ ãlenství by samozfiejmû pfiestaly b˘t vázány na datum vstupu a nastaly by aÏ v oka-
mÏiku pfiipojení âR k EU de facto, tj. aÏ v okamÏiku skuteãného uplatnûní tûchto „citliv˘ch“
aspektÛ ãlenství. V tomto pfiíspûvku v‰ak pfiedpokládáme, Ïe ãlenství âR v EU bude plnohod-
notné hned od okamÏiku jejího vstupu do EU.



a obchodních norem ov‰em uÏ probíhá a navíc vût‰ina perspektivních
ãesk˘ch firem se na dodrÏování mnoha z EU je‰tû nepfiejat˘ch norem
pfiipravuje uÏ pfiedem, takÏe cenov˘ tlak z této strany se projevuje po-
stupnû uÏ nyní a v˘znamnou ãást uÏ máme pravdûpodobnû za sebou.
Z hlediska hospodáfiské politiky jde o tlak rozloÏiteln˘ v ãase, nikoli o jed-
norázov˘ ‰ok.

(d) Harmonizace pravidel pohybu zboÏí a sluÏeb mezi danou zemí a tfietími
zemûmi
PÛjde pfieváÏnû o zv˘‰ení administrativních pfiekáÏek arbitráÏi z tfietích
zemí do âR, a to jednak pfiímo v souvislosti se zapojením âR do SZP, ale
také napfiíklad v otázce moÏností dovozcÛ podhodnocovat dováÏené po-
loÏky (t˘ká se nejen zemûdûlsk˘ch produktÛ a potravin). Jde tedy o tlak
na ceny v âR smûrem vzhÛru, kter˘ je rozloÏiteln˘ v ãase. Jeho „zemû-
dûlská sloÏka“ v‰ak mÛÏe probûhnout jednorázovû.

(e) Uvolnûní pohybu osob mezi âR a EU
Uvolnûní pohybu osob mezi âR a EU v okamÏiku vstupu âR do EU po-
vede vzhledem k vy‰‰í mzdové hladinû v EU nejspí‰e k mírnému tlaku
na rÛst ãesk˘ch mezd, coÏ se mÛÏe postupnû odrazit také v tlaku na rÛst
ãesk˘ch cen. Ve skuteãnosti pravdûpodobnû nepÛjde z národohospodáfi-
ského hlediska o velké tlaky, protoÏe ãeská pracovní síla se zdá b˘t po-
mûrnû neochotná stûhovat se za prací a tradice ekonomické emigrace je
zde ve srovnání napfiíklad s Portugalskem, Irskem nebo i Polskem po-
mûrnû malá. Z hlediska hospodáfisk˘ch politik pÛjde o cenov˘ tlak v ãase
nerozloÏiteln .̆

(f) Zavádûní konkurence v nûkter˘ch monopolizovan˘ch odvûtvích
Zavádûní konkurence v monopolizovan˘ch odvûtvích,8 jako jsou pfiede-
v‰ím telekomunikace a dodávky energií, by mûlo teoreticky vést k po-
klesu cen v tûchto odvûtvích, nebo ke zkvalitnûní sluÏeb v tûchto odvût-
vích (nebo k obojímu). V údajích ICP by v obou pfiípadech do‰lo k poklesu
ãeské srovnatelné cenové úrovnû. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o nûko-
lik odvûtví, pÛjde vlastnû o nûkolik cenov˘ch tlakÛ, takÏe je moÏné roz-
loÏit tyto tlaky v ãase vhodnou odvûtvovou politikou.

(g) Zv˘‰ení regulovan˘ch cen smûrem k úrovni cen trÏních
Cenová regulace v âR se t˘ká zejména neobchodovateln˘ch poloÏek,
takÏe zvy‰ování tûchto cen, které oslabí deformace cenov˘ch relací
v rámci âR i v mezinárodních srovnáních, vytvofií mimo jiné vût‰í pro-
stor neÏ dosud pro rÛst skuteãn˘ch cen v dÛsledku Balassova-Samuel-
sonova efektu popsaného níÏe pod (i). Jde samozfiejmû o cenov˘ posun
v ãase rozloÏiteln .̆

(h) Zv˘‰ení poptávky v dÛsledku pfiílivu prostfiedkÛ z fondÛ EU
âerpání finanãních prostfiedkÛ z rÛzn˘ch podpÛrn˘ch fondÛ EU do âR,
jejichÏ pfiíliv bude spu‰tûn vstupem âR do EU, se jistû promítne do po-
sílení ãeské poptávky. Charakter cenov˘ch dopadÛ tohoto posílení po-
ptávky bude ov‰em záviset na tom, kudy a s jak˘m rozvrÏením v ãase
ãeská strana vpustí tyto prostfiedky do ekonomiky. Tento rÛst ãesk˘ch
cen v‰ak nebude vycházet z rostoucí konkurenceschopnosti, takÏe lze
pfiedpokládat, Ïe bude z hlediska vlivu na ãeskou srovnatelnou cenovou
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8 Zavádûní konkurence zde fiadíme mezi integraãnû-vstupové procesy, i kdyÏ by bylo moÏné je fia-
dit také mezi procesy spontánní.



361Finance a úvûr, 51, 2001, ã. 6

úroveÀ neutralizován odpovídajícím oslabením kurzu koruny. Vzhledem
k tomu, Ïe o rychlosti ãerpání prostfiedkÛ z fondÛ EU bude rozhodovat
ãeská strana, bude moÏné tento cenov˘ tlak v ãase rozloÏit.

Kromû uveden˘ch, „integraãnû-vstupov˘ch“ cenov˘ch tlakÛ v‰ak bude v˘-
voj cen v âR a pfiípadnû i v˘voj relací mezi cenami v âR a v Nûmecku utvá-
fien jistû i dal‰ími, spí‰e dlouhodob˘mi pochody, které probíhají do velké
míry spontánnû, tj. nezávisle na hospodáfisko-politick˘ch opatfieních vãetnû
integrace a vstupu zemû do EU.

Do této kategorie patfií mimo jiné postupné vymizení „statistického
klamu“ a „pomalé arbitráÏe“, dvou v ãásti 4 uveden˘ch pfiíãin rozdílÛ v ce-
nov˘ch hladinách. Statistick˘ klam by mûl postupnû vymizet s tím, jak se
bude profil spotfieby v âR blíÏit nûmeck˘m pomûrÛm, takÏe srovnání cen
na obou trzích bude jednodu‰‰í; pomalé pÛsobení arbitráÏe jako pfiíãina ce-
nov˘ch rozdílÛ v budoucnu zeslábne nebo zcela vymizí prostû proto, Ïe ar-
bitráÏ bude mít na své pÛsobení více ãasu. O dvou v˘znamn˘ch procesech,
které dlouhodobû spontánnû pfiibliÏují ãeskou cenovou hladinu k nûmecké,
v‰ak stojí za to se zmínit ponûkud podrobnûji:
(i) Dynamick˘ BalassÛv-SamuelsonÛv efekt

Pokud by byl rÛst produktivity práce v odvûtvích ãeského hospodáfiství
s obchodovateln˘m v˘stupem vy‰‰í neÏ rÛst produktivity práce v neob-
chodovatelném sektoru, v˘sledkem by mûl b˘t vy‰‰í rÛst cen v neob-
chodovatelném sektoru neÏ v obchodovatelném sektoru, tj. neobchodo-
vatelné poloÏky by mûly vÛãi obchodovateln˘m relativnû podraÏovat.
Pokud by byl pfiedstih rÛstu produktivity práce v ãeském obchodovatel-
ném sektoru oproti rÛstu produktivity práce v ãeském neobchodovatel-
ném sektoru vy‰‰í neÏ tento pfiedstih v Nûmecku, mûla by rÛst –
ve „stínu“ nákladÛ arbitráÏe – neobchodovatelná, a tedy i celková ãeská
cenová úroveÀ vÛãi úrovni nûmecké. 

(j)  RÛst pfiíjmÛ a dÛchodová elasticita poptávky vy‰‰í u neobchodovateln˘ch
poloÏek
RÛst reáln˘ch pfiíjmÛ ãesk˘ch domácností se – soudû podle dlouhodo-
bého v˘voje v fiadû zemí svûta – pravdûpodobnû odrazí pfieváÏnû v posi-
lování ãeské poptávky po neobchodovateln˘ch poloÏkách (a ménû v po-
ptávce po obchodovateln˘ch poloÏkách). Tento proces by se mûl odrazit
v rÛstu podílu neobchodovateln˘ch poloÏek v produkci ãeské ekonomiky,
ale také v rÛstu cen neobchodovateln˘ch poloÏek ve srovnání s ãesk˘mi
cenami poloÏek obchodovateln˘ch a ve srovnání s nûmeck˘mi cenami
celkovû.

Tyto a podobné dlouhodobé zmûny cenov˘ch hladin a cenov˘ch relací ne-
jsou pfiímo spojeny s integrací a vstupem âR do EU a rozhodnû nepovedou
k náhl˘m cenov˘m ‰okÛm, které by mohly ekonomiku destabilizovat a je-
jichÏ cenové dopady by tedy mûly b˘t aktivnû neutralizovány hospodáfisk˘mi
politikami.

Na závûr této ãásti dodejme, Ïe v‰echny uvedené cenové tlaky s v˘jimkou
zv˘‰ení poptávky v dÛsledku pfiílivu prostfiedkÛ z fondÛ EU (tlak uveden˘
pod písmenem h) úzce souvisejí s pfiíãinami cenov˘ch rozdílÛ uveden˘mi
v ãásti 4. Harmonizace systému nepfiím˘ch daní (tlak uveden˘ pod písme-
nem a) bude znamenat oslabení pfiíãiny rozdíln˘ch cenov˘ch úrovní ozna-
ãené v ãásti 3 jako „Nepfiímé danû“. Uvolnûní pohybu zboÏí a sluÏeb mezi
âR a EU (písmeno b) oslabí pfiíãinu cenov˘ch rozdílÛ oznaãenou v ãásti 3
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jako „Náklady arbitráÏe“. A na tutéÏ pfiíãinu se váÏou i zb˘vající tlaky (c–g,
i, j), neboÈ pfiedstavují oslabení rÛzn˘ch faktorÛ, které pÛsobí ve „stínu“ da-
n˘ch nákladÛ arbitráÏe.

6. Shrnutí

Hlavním cílem tohoto pfiíspûvku bylo ukázat, Ïe velk˘ rozdíl cenov˘ch hla-
din dvou státÛ není sám o sobû signálem budoucích cenov˘ch ‰okÛ. První
poznatek je, Ïe takov˘ rozdíl mÛÏe b˘t do velké míry omylem: mÛÏe k nûmu
pfiispívat jednak statistick˘ klam, kter˘ plyne z omezen˘ch moÏností srov-
nání poloÏek, jednak skuteãnost, Ïe hledáme naplnûní zákona jedné ceny
na úrovni maloobchodních cen vãetnû nepfiím˘ch daní, zatímco ve skuteã-
nosti pÛsobí arbitráÏ na úrovni cen bez nepfiím˘ch daní. Rozdíl cenov˘ch
hladin mÛÏe b˘t zpÛsoben také ãasov˘m zpoÏdûním v pÛsobení arbitráÏe.

Pokud oãistíme skuteãnost od tûchto ponûkud nestandardních vysvûtlení,
zÛstává v˘znamn˘m vysvûtlením cenov˘ch rozdílÛ ‰irok˘ vûjífi pfiekáÏek ar-
bitráÏi, které omezují obchodovatelnost dané poloÏky a v jejichÏ „stínu“ bez
arbitráÏe mÛÏe fiada vlivÛ zpÛsobovat, Ïe se ceny na srovnávan˘ch trzích
zfietelnû li‰í. V pfiípadû srovnání âR a Nûmecka pak bylo zmínûno nûkolik
vlivÛ, v jejichÏ dÛsledku mají ãeské ceny konkrétnû tendenci b˘t vÛãi nû-
meck˘m cenám níÏe.

Na základû tûchto poznatkÛ lze konstatovat, Ïe integrace a vstup âR do
EU povedou k nûkter˘m tlakÛm na zvy‰ování ãesk˘ch cen a ãeské srovna-
telné cenové úrovnû. Integrace a vstup âR do EU budou totiÏ z hlediska ce-
nov˘ch implikací znamenat zejména sníÏení pfiekáÏek arbitráÏi z âR do EU
v oboru zemûdûlsk˘ch a potravináfisk˘ch v˘robkÛ a oslabení nûkter˘ch
vlivÛ, které dosud v fiadû v˘dajov˘ch skupin zpÛsobovaly, Ïe ãeské ceny se
ve „stínu“ nákladÛ arbitráÏe udrÏovaly pod úrovní cen nûmeck˘ch. BliÏ‰í
pohled ukázal, Ïe vût‰inu cenov˘ch tlakÛ vznikl˘ch v rámci integrace
a vstupu âR do EU lze obezfietn˘mi hospodáfisk˘mi politikami v pfiípadû
potfieby rozloÏit v ãase.

Je ov‰em pravdûpodobné, Ïe ãeská srovnatelná cenová úroveÀ poroste (aÈ
uÏ pÛsobením inflaãního diferenciálu, nebo pÛsobením mûnového kurzu)
také spontánnû, bez ohledu na integraci a vstup âR do EU. Za tímto – hos-
podáfisk˘mi politikami jen marginálnû ovlivniteln˘m – rÛstem bude stát
pfiedev‰ím v˘voj diferenciálÛ rÛstu produktivity práce v rÛzn˘ch sektorech
ãeské a nûmecké ekonomiky, rÛst reáln˘ch pfiíjmÛ v âR a pfiibliÏování pro-
filu spotfieby v âR profilu v Nûmecku nebo obecnûji v západní Evropû.
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According to the results of the International Comparison Project, based on exchange
rates and prices recorded in 1996, prices in the Czech Republic (CR) were markedly
lower than prices charged for many comparable products and services in the Euro-
pean Union. This observation led some commentators to conclude that there is price
tension between the two economies and that the CR’s entry into the EU will cause
a price shock in the CR unless every effort is made to raise the CR’s comparative
price level in advance. This line of thinking wrongly assumes that the CR’s entry into
the EU will necessarily equalize Czech and EU prices. The article, focusing on a com-
parison with Germany, lists several reasons why such a shock is not a certainty and
also cites some of the more important price pressures that are likely to influence
Czech price level during the country’s accession to the EU.
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