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Úvod

Produktivita práce je ukazatelem, který se stal v posledních letech nástrojem politického
boje. Při diskusích o úrovni produktivity práce a jejím vztahu k úrovni odměňování se však
často zapomíná na původní účel, ke kterému byl tento ukazatel zkonstruován. Neznalost
účelu (a potažmo i vypovídací schopnosti) produktivity práce vede ke zkreslenému
pohledu na výkonnost jednotlivých ekonomik i regionů. V současné době je navíc věnováno
méně pozornosti metodickým aspektům, což v konečném důsledku ještě prohlubuje propast
mezi realitou a našimi představami. I to je důvodem, proč je nezbytné věnovat produktivitě
práce velkou pozornost i na úrovni jednotlivých krajů a identifikovat jak silné, tak slabé
stránky tohoto ukazatele.
Hlavním cílem studie je proto zhodnotit postavení Zlínského kraje v rámci celé České
republiky z hlediska produktivity práce a úrovně odměňování, a zároveň identifikovat
odvětví, která výrazným způsobem přispívají k růstu produktivity či odměny za práci. Dílčím
cílem studie je potom poukázat na specifika jednotlivých firem sídlících ve Zlínském kraji,
ať už z pohledu produktivity práce, či úrovně odměňování. Zároveň bude postavení kraje i
jednotlivých odvětví sledováno v čase, aby bylo možné identifikovat i trendy v této oblasti.
Analýza produktivity práce bude provedena s využitím 2 datových zdrojů, které v současné
době jako jediné umožňují sledovat produktivitu práce, úroveň odměňování i vazbu
mezi oběma ukazateli. Na národní úrovni a na úrovni krajů bude produktivita práce a s ní
související ukazatele kvantifikována pomocí národních účtů, které jsou v gesci Českého
statistického úřadu. Nespornou výhodou národních účtů jsou jednoznačné definice
sledovaných ukazatelů, jejich konzistence a v neposlední řadě i časová a prostorová
srovnatelnost. Dodržování všech principů, které jsou podchyceny v mezinárodně uznávané
metodice je sledováno (a vynucováno) Eurostatem a Evropskou komisí. Na
mikroekonomické úrovni je klíčovým zdrojem databáze účetních závěrek, která
obsahuje údaje o jednotlivých ekonomických subjektech. Nespornou výhodou této databáze
je možnost sledovat strukturu podniků v daném regionálním celku, díky čemuž je možné
identifikovat odvětví, která jsou více či méně homogenní. Zároveň je díky mikrodatům
možné identifikovat lídry a poražené, což je z pohledu národní i regionální politiky
nezbytné pro relevantní nastavení jednotlivých politik.
Struktura studie bude následující. První kapitola bude věnována popisu metodiky,
konkrétně hlavním datovým zdrojům, definicím ukazatelů a definici sídla ekonomického
subjektu. Druhá kapitola zhodnotí postavení Zlínského kraje z hlediska produktivity práce
a úrovně odměňování v celorepublikovém kontextu. Třetí kapitola bude již zaměřena na
problematiku produktivity práce, přičemž hlavním cílem bude pomocí mikrodat popsat vývoj
sledovaného ukazatele ve Zlínském kraji a identifikovat odvětví, která vykazují v rámci kraje
nadprůměrné výsledky. Na třetí kapitolu naváže kapitola čtvrtá a bude sledovat situaci ve
firmách sídlících ve Zlínském kraji z hlediska odměny za práci. V páté kapitole budou
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potom oba pohledy spojeny a bude zhodnocena vazba mezi produktivitou práce a úrovní
odměňování. V závěru budou shrnuta hlavní zjištění analýzy. Nedílnou součástí celé studie
je i příloha, přičemž v příloze 2 jsou uvedeny podrobné výsledky analýzy mikrodat
v jednotlivých sekcích a podsekcích klasifikace CZ-NACE.
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Datové zdroje a metodika

V současné době je možné hodnotit vazbu mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
pomocí 2 datových zdrojů – databáze národních účtů (v gesci ČSÚ) a databáze účetních
závěrek (databáze Albertina). Při srovnávání výsledků na makro- i mikroekonomické úrovni
je však nezbytné pamatovat na rozdíly mezi oběma datovými zdroji. Z tohoto důvodu je
nezbytné v první části přesně vymezit jak datové zdroje, tak definice používaných ukazatelů.
První část kapitoly bude proto věnována popisu klíčových datových zdrojů. Druhá část bude
věnována metodickým aspektům – definicím ukazatelů na národní i podnikové úrovni,
statistickým charakteristikám používaným pro kvantifikaci rozdílů mezi subjekty. Třetí část
bude zaměřena na problematiku vymezení sídla ekonomického subjektu a případnému
nesouladu sídla a místa výkonu produktivní činnosti.

1.1

Datové zdroje

Hlavními datovými zdroji, které budou v rámci analýzy využívány, jsou mikrodata
o ekonomických subjektech získaná z databáze finančních závěrek Albertina a databáze
národních účtů. První část této kapitoly je proto věnována mikrodatům a obsahuje popis
databáze, způsobu jejího očištění a tvorby panelu ekonomických subjektů. Druhá část je
zaměřena na databázi národních účtů. Ve třetí části jsou potom shrnuty hlavní rozdíly mezi
oběma datovými zdroji.

1.1.1 Mikrodata
Pro analýzu produktivity práce a úrovně odměňování v jednotlivých odvětvích budou využity
údaje z databáze finančních závěrek (Albertina), které budou doplněny o další informace
z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) a Registru ekonomických subjektů
(RES).
Databáze Albertina obsahuje v letech 2012-2017 průměrně 163 tis. finančních závěrek
ročně (v neočištěném stavu), přičemž průměrně 6 tis. závěrek pochází od ekonomických
subjektů se sídlem ve Zlínském kraji. V první fázi byla tato databáze očištěna a všechny
záznamy byly převedeny do jednotného formátu. V rámci tohoto kroku byl především
upraven formát datumu (např. spojením do jednoho pole v případě jeho rozdělení
do několika datových polí), odstraněny duplicitní záznamy a opraveny hodnoty sledovaných
veličin (tj. především účetní přidané hodnoty a osobních nákladů). Tyto veličiny byly
opraveny na základě logické kontroly založené na znalosti struktury účetních položek.
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V dalším kroku byla pozornost zaměřena na problematiku kalendářního a hospodářského
roku. Kalendářní rok trvá standardně od 1. ledna a končí 31. prosince daného roku.
Hospodářský rok trvá 12 po sobě jdoucích měsíců a může začínat v jakémkoli měsíci
kalendářního roku. Část ekonomických subjektů v Albertině využívala režim hospodářského
roku (tj. účetní období neodpovídalo roku kalendářnímu). Po odstranění chyb na základě
logických kontrol (např. účetní období delší než 1 rok, překlepy o 10 let, účetní období mimo
sledované roky 2012-2017 apod.) byl stanoven postup, jak bude pracováno se subjekty
využívajícími hospodářský rok. Pokud hospodářský rok začínal v prvním pololetí
kalendářního roku 𝑡, byla finanční závěrka daného subjektu přiřazena k roku 𝑡. V případech,
kdy hospodářský rok začínal ve druhém pololetí roku 𝑡, byla účetní závěrka přiřazena k roku
𝑡 + 1. Po tomto kroku byly odstraněny rovněž všechny duplicity v případech, kdy bylo
identifikováno více závěrek u jednoho ekonomického subjektu v jednom kalendářním roce.
Očištěná databáze Albertina byla spojena s ISPV pomocí jedinečného identifikátoru a byly
doplněny položky nezbytné pro výpočet průměrných hodnot za jednotlivé subjekty.
Doplněny byly primárně údaje o počtu zaměstnanců, odvětví podle klasifikace CZ-NACE a
institucionálním sektoru. Poté byly zohledněny změny z hlediska nástupnictví. U subjektů,
u nichž proběhly ve sledovaném období fúze, akvizice, rozštěpení apod., byl identifikován
předchůdce a nástupce a oba subjekty byly spojeny. Z důvodu vysoké časové i informační
náročnosti byl tento krok proveden u ekonomických subjektů s více než 100 zaměstnanci a
u subjektů, jejichž nástupci byli známi ze zpracování šetření ISPV.
Ze souboru byly dále v souladu s Hanouskem a Kochanovou (2016)1 a Klapperovou a kol.
(2006)2 odstraněny záznamy o ekonomických subjektech, které zaměstnávaly méně než
2 zaměstnance. Tyto subjekty jsou podle zmíněných autorů častěji zakládány primárně
kvůli finančním transakcím spojených s daňovou optimalizací. Kvůli tomu vykazují tyto
subjekty vysokou variabilitu u sledovaných ukazatelů, což negativně ovlivňuje výsledky
analýzy.
Výsledkem očištění původního datového souboru je databáze, v níž jeden záznam
představuje 1 finanční závěrku za 1 subjekt a 1 rok. V souboru ekonomických subjektů se
sídlem ve Zlínském kraji bylo v letech 2012-2017 celkem 4 698 ekonomických subjektů
s jedinečným IČO. Počet ekonomických subjektů v jednotlivých letech, jejichž záznamy
vstupovaly do výpočtu, ukazuje Tabulka 1.

1

Hanousek, J., Kochanova, A. 2016. Bribery environments and firm performance: Evidence from CEE
countries. European Journal of Political Economy, 2016, Vol. 43, Issue C, pp. 14-28. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.02.002
2

Klapper, L., Laeven, L., Rajan, R. 2006. Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of Financial
Economics, Vol. 82, No. 3, pp. 591-629. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.09.006
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Tabulka 1: Počet ekonomických subjektů se sídlem ve Zlínském kraji ve výpočtovém souboru
Počet ekonomických subjektů se sídlem
ve Zlínském kraji
Rok
Celkem

Očištěná databáze

2012

6 308

3 324

2013

6 654

3 360

2014

6 767

3 358

2015

6 532

3 210

2016

5 413

2 254

2017

4 653

1 860

Pozn.: V očištěné databázi jsou všechny záznamy, které byly bez chyb a zároveň byly úplné (tzn. obsahovaly
údaje o přidané hodnotě, osobních nákladech a počtu zaměstnanců).
Zdroj: vlastní zpracování, TREXIMA.

V posledním kroku byl vytvořen panel firem, který je tvořen subjekty s úplnými záznamy
o přidané hodnotě, osobních nákladech a počtu zaměstnanců v celém sledovaném období.
Výsledný panel tvoří 956 ekonomických subjektů. Strukturu panelu podle odvětví ukazuje
Obrázek 1.

Obrázek 1: Struktura panelu ekonomických subjektů se sídlem ve Zlínském kraji

Pozn.: Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze.
Zdroj: vlastní zpracování, TREXIMA.
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1.1.2 Národní účty
Výpočet produktivity práce a úrovně odměňování na národní úrovni bude kvantifikován
na základě údajů z národních účtů, které jsou v gesci Českého statistického úřadu.
Výhodou národních účtů je konzistence všech ukazatelů. Národní účty poskytují
informace nejen o úrovni a vývoji hrubého domácího produktu, přidané hodnoty jednotlivých
sektorů a odvětví, ale poskytují i údaje o zaměstnanosti, které jsou nezbytné
pro konzistentní odhady produktivity práce. Národní účty jsou zároveň komplexním zdrojem
dat, který umožňuje sledovat i úroveň odměňování zaměstnanců v podobě náhrad
zaměstnancům. Klíčové ukazatele používané pro analýzu produktivity práce proto budou
konzistentní i s dalšími, doplňujícími ukazateli. Tímto postupem bude dosažena shoda nejen
z koncepčního hlediska, ale i z hlediska pokrytí těch kategorií pracovníků, díky jejichž
produktivní činnosti bylo dosaženo dané úrovně produktu (viz požadavek ESA 2010
v odst. 11.383).
Relevantní ukazatele budou v rámci národních účtů primárně sledovány v domácím pojetí.
V případě zaměstnanosti tak budou sledováni rezidenti i nerezidenti pracující pouze
v rezidentských produkčních jednotkách, díky čemuž bude zajištěna konzistence s definicí
hrubého domácího produktu (resp. hrubé přidané hodnoty).
Vzhledem k cílům této analýzy i k nízké úrovni inflace ve sledovaném období nebudou
prováděny cenové přepočty.

1.1.3 Rozdíly mezi národními účty a Albertinou
Při zpracování analýzy budou používány 2 specifické datové zdroje – národní účty a soubor
(příp. panel) ekonomických subjektů vytvořený z databáze Albertina. Mezi oběma datovými
zdroji existují rozdíly, které je nutné zohlednit při interpretaci výsledků. Základní metodické
rozdíly mezi oběma datovými zdroji uvádí Tabulka 2.

EVROPSKÁ KOMISE (2013). European System of Accounts. ESA 2010. Luxembourg: European
Commission, Eurostat.
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Tabulka 2: Metodické rozdíly mezi národními účty a panelu vytvořeného z databáze finančních
závěrek Albertina
Národní účty ČSÚ

Panel subjektů z databáze Albertina

Pokrytí

Národní hospodářství

4 698 subjektů ze mzdové sféry

Charakter dat

Souhrnné údaje

Mikrodata

Možnosti
výstupů

Agregáty za národní hospodářství,
průměrné hodnoty podle dostupných
třídění (např. odvětví)

Agregáty za panel, diferenciace
zvolených ukazatelů, členění podle
různých klasifikací (např. velikost
subjektu, vlastnictví, odvětví)

Analýzy

Vztahy mezi produktivitou a osobními
náklady na makroekonomické úrovni

Vztahy mezi produktivitou a osobními
náklady na mikroekonomické úrovni

Definice
produktivity
práce

Přidaná hodnota na 1 zaměstnanou
osobu (tj. zaměstnance i
sebezaměstnaného)

Přidaná hodnota na 1 zaměstnance

Pozn.: Definicím sledovaných ukazatelů je věnována kapitola 1.2. Do mzdové sféry byly zařazeny
ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují
platem podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: vlastní zpracování, TREXIMA.

Rozdíly mezi oběma datovými zdroji lze ilustrovat i na velikostní struktuře ekonomických
subjektů, které jsou v obou datových zdrojích uvažovány. Rozdíly ve velikostní struktuře
ilustruje Obrázek 2.

Obrázek 2: Velikostní struktura ekonomických subjektů v panelu vytvořeném z databáze Albertina a
subjektů se zjištěnou aktivitou podle organizační statistiky ČSÚ v roce 2016
Počet zaměstnanců
1-9

10-49

Národní
hospodářství

Mikrodata

50-249

250-999

80%

46%

1000 a více
15%

37%

14%

4%

3%

Pozn.: Počet ekonomických subjektů v národních účtech odpovídá počtu ekonomických subjektů se zjištěnou
aktivitou podle organizační statistiky (Registru ekonomických subjektů). V tomto grafu nejsou
uvažovány subjekty bez zaměstnanců, které tvořily v roce 2016 celkem 61 % ekonomických subjektů
v ČR.
Zdroj: Organizační statistika (ČSÚ), TREXIMA.
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Metodika

Úroveň produktivity práce i odměňování bude ve Zlínském kraji hodnocena pomocí 3
klíčových ukazatelů – produktivity práce, průměrných náhrad zaměstnancům a
jednotkových nákladů práce. Každý z těchto ukazatelů bude kvantifikován i na úrovni
jednotlivých podniků tak, aby byla zajištěna co nejvyšší srovnatelnost ukazatelů na
makroekonomické i mikroekonomické úrovni. Definice ukazatelů na národní i podnikové
úrovni jsou uvedeny v následující části.

1.2.1 Produktivita práce
V rámci studie bude produktivita práce kvantifikována 2 způsoby. Na národní úrovni bude
sledována výhradně v souladu s evropskou metodikou národních účtů, na podnikové úrovni
bude reflektovat možnosti dané dostupností podnikových účetních závěrek. Způsob výpočtu
na obou úrovních je popsán níže.

Národní úroveň
Produktivita je definována podle Evropského systému národních a regionálních účtů
(ESA 2010) jako produkt získaný produktivní činností připadající na jednotku vstupu
(odst. 11.38 ESA 20104). Na základě doporučení ESA 2010 budou v této studii – v souladu
s nejlepší praxí – používány pro výpočty produktivity práce následující ukazatele:
− hrubý domácí produkt (HDP) nebo hrubá přidaná hodnota (HPH), přičemž
(𝑡)

𝐻𝑃𝐻𝑖

(𝑡)

= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒𝑖
(𝑡)

kde 𝐻𝑃𝐻𝑖

(𝑡)

− 𝑚𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑖 ,

(1)

představuje hrubou přidanou hodnotu v odvětví 𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑛),

(𝑡)
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒𝑖

(𝑡)

produkci odvětví 𝑖 a 𝑚𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑖
během sledovaného období.

mezispotřebu odvětví 𝑖

Hrubý domácí produkt je definován jako součet přidané hodnoty všech odvětví
národního hospodářství a čistých daní z produktů, tj.
(𝑡)

𝐻𝐷𝑃 (𝑡) = ∑𝑛𝑖=1 𝐻𝑃𝐻𝑖

+ 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒_𝑑𝑎𝑛𝑒_𝑧_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑢 (𝑡) ,

(2)

EVROPSKÁ KOMISE (2013). European System of Accounts. ESA 2010. Luxembourg: European
Commission, Eurostat.
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kde 𝐻𝐷𝑃 (𝑡) představuje hrubý domácí produkt národního hospodářství a
𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒_𝑑𝑎𝑛𝑒_𝑧_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑢(𝑡) čisté daně z produktů, které nejsou rozvrženy
do jednotlivých odvětví (např. daň z přidané hodnoty).
− zaměstnanost 𝐿 bude odpovídat počtu pracovníků ve fyzických osobách.
Na základě výše uvedeného lze produktivitu práce
v čase t zapsat formálně takto:
(𝑡)

𝑃𝑖

Pi (t ) v územním celku (resp. odvětví) i

(𝑡)

=

𝑄𝑖

(𝑡)
𝐿𝑖

,

(3)

kde 𝑄𝑖 představuje hrubý domácí produkt (resp. hrubou přidanou hodnotu odvětví/sektoru 𝑖
(𝑖 = 1, … , 𝑛)), v čase 𝑡 a 𝐿𝑖 vstup práce v podobě počtu osob zaměstnaných v
odvětví/sektoru 𝑖 v čase 𝑡.

Podniková úroveň
Odhad hrubé přidané hodnoty na úrovni národního hospodářství vychází z velké míry z tzv.
účetní přidané hodnoty. U jednotlivých podniků není možné kvantifikovat hrubou přidanou
hodnotu v souladu s definicemi ESA 2010, neboť nejsou k dispozici účetní položky
v potřebné podrobnosti. Účetní přidaná hodnota však do velké míry hrubou přidanou
hodnotu podle ESA 2010 reflektuje, a proto bude produktivita práce v jednotlivých
ekonomických subjektech kvantifikována právě z účetní přidané hodnoty.
Údaje z databáze účetních závěrek byly k dispozici ve struktuře určené Českými účetními
standardy (ČÚS), nicméně od roku 2016 data odpovídají nové struktuře v souladu se
změnami v české legislativě v oblasti ČÚS. Zároveň část ekonomických subjektů vykazuje
účetní údaje podle IFRS. Na podnikové úrovni byl proto v první fázi harmonizován výpočet
produktivity práce tak, aby byly údaje o všech ekonomických subjektech srovnatelné.
(𝑡)

Produktivita práce v ekonomickém subjektu 𝑖 (𝑃𝐸𝑆𝑖 ) pak byla kvantifikována v čase 𝑡 podle
následujícího vztahu:
(𝑡)

𝑃𝐸𝑆𝑖 =

(𝑡)
𝑖
(𝑡)
𝐿𝐸𝑆
𝑖

𝑈𝑃𝐻𝐸𝑆

,
(8)

(𝑡)

kde 𝑈𝑃𝐻𝐸𝑆𝑖 představuje účetní přidanou hodnotu ekonomického subjektu 𝑖 (𝑖 = (1, … , 𝑚)
(𝑡)

v čase 𝑡 a 𝐿𝐸𝑆𝑖 vstup práce v podobě počtu osob zaměstnaných v ekonomickém subjektu 𝑖
v čase 𝑡.
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1.2.2 Náhrady zaměstnancům
Podobně jako produktivita práce bude i úroveň odměňování analyzována na 2 úrovních. Na
národní úrovni bude sledována výhradně v souladu s evropskou metodikou národních účtů,
na podnikové úrovni bude reflektovat možnosti dané dostupností podnikových účetních
závěrek. Způsob výpočtu na obou úrovních je popsán níže.

Národní úroveň
Náhrady zaměstnancům jsou definovány podle Evropského systému národních a
regionálních účtů (odst. 4.02 ESA 2010) jako celková odměna za práci, kterou má platit
zaměstnavatel zaměstnanci za jím odvedenou práci.
Průměrné náhrady zaměstnancům budou definovány jako
(𝑡)

𝑃𝑁𝑍𝑖

(𝑡)

=

𝐷1𝑖

(𝑡)

𝐿𝑖

,

(9)

(𝑡)

(𝑡)

kde 𝐷1𝑖 představuje náhrady zaměstnancům a 𝐿𝑖 vstup práce v podobě počtů
zaměstnanců v odvětví/sektoru 𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑛) v čase 𝑡. Jmenovatel je v tomto případě
vymezen konzistentně s čitatelem, tj. náhrady zaměstnancům budou porovnávány pouze
s těmi, kdo byli jejich příjemci (tj. zaměstnanci).
Náhrady zaměstnancům definované v odst. 4.02 ESA 2010 lze v souladu s mezinárodními
standardy dále rozdělit na dvě složky – mzdy a platy (položka D.11) a sociální příspěvky
zaměstnavatelů (položka D.12). Zjednodušeně je tak lze aproximovat superhrubou mzdou.

Podniková úroveň
Náhrady zaměstnancům budou na úrovni ekonomických subjektů aproximovány pomocí
𝑡
osobních nákladů. Průměrné osobní náklady v ekonomickém subjektu 𝑖 (𝑃𝑂𝑁𝐸𝑆
) budou
𝑖
kvantifikovány podle následujícího vztahu:
(𝑡)

𝑃𝑂𝑁𝐸𝑆𝑖 =

(𝑡)
𝑖
(𝑡)
𝐿𝐸𝑆
𝑖

𝑂𝑁𝐸𝑆

,

(10)

𝑡
kde 𝑂𝑁𝐸𝑆
představuje osobní náklady v ekonomickém subjektu 𝑖 (𝑖 = (1, … , 𝑚) v čase 𝑡 a
𝑖
𝑡
𝐿𝐸𝑆𝑖 vstup práce v podobě počtu osob zaměstnaných v ekonomickém subjektu 𝑖 v čase 𝑡.
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1.2.3 Jednotkové náklady práce
Při hodnocení vztahu produktivity práce a úrovně odměňování budou sledovány především
jednotkové náklady práce (JNP, unit labour costs). Jednotkové náklady práce jsou důležitým
indikátorem vývoje konkurenceschopnosti ekonomiky.

Národní úroveň
Na makroekonomické úrovni budou jednotkové náklady práce definovány v souladu
s OECD5 jako
(𝑡)

𝐽𝑁𝑃𝑖

(𝑡)

=

𝐷1𝑖

(𝑡)

𝑄𝑖

,

(11)

(𝑡)

(𝑡)

kde 𝐷1𝑖 představuje mzdovou úroveň aproximovanou náhradami zaměstnancům a 𝑄𝑖
představuje hrubý domácí produkt (resp. hrubou přidanou hodnotu odvětví/sektoru 𝑖 (𝑖 =
1, … , 𝑛)).

Podniková úroveň
Na mikroekonomické úrovni budou jednotkové náklady práce definovány jako
(𝑡)
𝐽𝑁𝑃𝐸𝑆𝑖

=

(𝑡)
𝑖
(𝑡)
𝑈𝑃𝐻𝐸𝑆
𝑖

𝑂𝑁𝐸𝑆

,

(𝑡)

(12)
(𝑡)

kde 𝑂𝑁𝐸𝑆𝑖 představuje osobní náklady v ekonomickém subjektu 𝑖 (𝑖 = (1, … , 𝑚) a 𝑈𝑃𝐻𝐸𝑆𝑖
představuje účetní přidanou hodnotu ekonomického subjektu 𝑖 v čase 𝑡.

1.2.4 Diferenciace ukazatelů
Z hlediska úrovně jednotlivých ukazatelů bude sledována i jejich diferenciace. Ve studii
proto budou využity především následující statistické charakteristiky:
− Medián. Medián je hodnota, jež dělí uspořádanou řadu čísel na dvě stejně
početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších, nebo rovných, a
nejméně 50 % hodnot je větších, nebo rovných mediánu. Základní výhodou

5

OECD (2007). OECD System of Unit Labour Cost Indicators. Paris: OECD.
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mediánu jako statistického ukazatele je skutečnost, že není ovlivněný
extrémními hodnotami jako průměr;
− Kvartily. Kvartily jsou hodnoty, které dělí vzestupně uspořádanou řadu čísel
na čtvrtiny. Dolní kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot
uspořádané řady. Horní kvartil je hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších
hodnot uspořádané řady. Druhý kvartil je rovný mediánu;
− Decily. Decily jsou hodnoty, které rozdělují vzestupně uspořádanou řadu čísel
na deset částí. První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot
uspořádané řady. Devátý decil je hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších
hodnot uspořádané řady.
Grafické výstupy budou zpracovány formou krabičkových grafů (box-plotů, viz Obrázek 3).

Obrázek 3: Interpretace výsledků zobrazených formou krabičkových grafů (box-plotů)
9. decil

potenciální lídři
horní kvartil
průměr

80 % subjektů

50 % subjektů
medián

standard

dolní kvartil

méně výkonné subjekty
1. decil

Zdroj: vlastní zpracování, TREXIMA.

1.3

Sídlo ekonomického subjektu a místo výkonu práce

Celkovou přidanou hodnotu, která byla v daném období vygenerována v příslušném
regionálním celku, ovlivňují všechny jednotky provozující produktivní činnost na území
daného regionu. Rozdělení geografického území tak nemusí být z pohledu
ekonomických subjektů vždy totožné s ekonomickým územím (více viz Hronová a Hindls,
20006). Ve Zlínském kraji lze považovat většinu ekonomických subjektů za uniregionální,
neboť tyto subjekty provádí svou činnost na území tohoto kraje a jsou k němu jednoznačně

6

Hronová, S., Hindls, R. 2000. Národní účetnictví: koncept a analýzy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck.
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přiřaditelné. Zhruba pětina ekonomických subjektů, které produkují na území Zlínského
kraje výrobky a služby, rozděluje centrum svého zájmu do více regionů, a naplňuje tak
charakter multiregionálních ekonomických jednotek. Situaci ve Zlínském kraji ilustruje
Obrázek 4, který znázorňuje působení ekonomických subjektů ve Zlínském kraji v roce
2017. Z obrázku je jasně patrné, že v roce 2017 vykazovalo produktivní činnost na území
Zlínského kraje 83 % ekonomických subjektů, které zde zároveň měly i sídlo. 17 %
ekonomických subjektů vyvíjelo na území kraje produktivní činnost, ale sídlo mělo v jiném
kraji. Z obrázku je zároveň patrné, že ve Zlínském kraji pracovalo v roce 2017 celkem 17 %
zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni v subjektech se sídlem v jiném kraji ČR než v kraji
Zlínském.

Obrázek 4: Struktura ekonomických subjektů a zaměstnanců podle sídla a místa výkonu práce
zaměstnanců ve Zlínském kraji v roce 2017 ve mzdové sféře
Sídlo ekonomických subjektů ve Zlínském kraji

Sídlo ekonomických subjektů v jiném kraji

Podíl ekonomických subjektů

83%

17%

Podíl zaměstnanců

83%

17%

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku (MPSV), zpracování TREXIMA.

Odvětvový pohled na rozdělení ekonomických subjektů podle sídla a regionu ekonomického
zájmu ukazuje Obrázek 5. Situaci potom dokresluje Obrázek 6, který znázorňuje rozdělení
zaměstnanců podle stejného kritéria. Z obou obrázků je patrné, že mezi odvětvími existují
velké rozdíly v regionální příslušnosti ekonomických subjektů. Zatímco v některých
odvětvích lze u ekonomických subjektů sledovat důslednou vazbu mezi sídlem
ekonomického subjektu a místem ekonomického zájmu (např. sekce A – zemědělství),
u některých odvětví je patrná výrazná multiregionalita ekonomických subjektů (např.
sekce O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení, sekce L - Činnosti
v oblasti nemovitostí či E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami,
odpady a sanacemi či K - Peněžnictví a pojišťovnictví). Pro úplnost dodejme, že
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na uvedených obrázcích je znázorněna struktura subjektů ve mzdové sféře7. Na tuto
skutečnost je nutné pamatovat především při interpretaci výsledků za odvětví, v nichž
většina ekonomických subjektů přísluší do platové sféry (např. právě sekce O - Veřejná
správa a obrana; povinné sociální zabezpečení).

Obrázek 5: Ekonomické subjekty v odvětvích podle sídla a místa pracoviště zaměstnanců ve
Zlínském kraji v roce 2017 ve mzdové sféře

Podíl ekonomických subjektů v odvětvích
Ekonomické subjekty se sídlem ve Zlínském kraji

Ekonomické subjekty se sídlem v jiném kraji
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Sekce klasifikace CZ-NACE
Pozn.: Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí tabulka I v příloze.
Zdroj: Albertina, Informační systém o průměrném výdělku (MPSV), zpracování TREXIMA.

Do mzdové sféry jsou zařazovány ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomické subjekty, které přísluší
do platové sféry, odměňují platem podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů.
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Obrázek 6: Zaměstnanci v odvětvích podle sídla a místa pracoviště zaměstnanců ve Zlínském kraji
v roce 2017 ve mzdové sféře

Podíl zaměstnanců v odvětvích
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Pozn.: Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí tabulka I v příloze.
Zdroj: Albertina, Informační systém o průměrném výdělku (MPSV), zpracování TREXIMA.

Nesoulad mezi sídlem ekonomického subjektu a územím jeho ekonomického zájmu je
v národním účetnictví řešen pomocí metod regionalizace (viz ESA 2010 odst. 13.24 a
následující). Na úrovni mikrodat je využití těchto metod velmi omezené, neboť
na základě údajů dostupných v databázi účetních závěrek není možné jednoznačně
kvantifikovat transakce rezidentů (místních jednotek8) na území regionu. Podoba účetních
závěrek je totiž definována zákonem a jednotlivé položky jsou vykazovány za celý
ekonomický subjekt (a nikoli za jednotlivé místní jednotky). Z tohoto důvodu bude analýza
založená na mikrodatech využívat hledisko sídla ekonomického subjektu.

Místní jednotky jsou podle ESA 2010 (odst. 13.17 a násl.) dílčími částmi podniků, které se zabývají výrobními
činnostmi na více než jednom místě.
8
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Postavení Zlínského kraje v národním hospodářství

Celkové postavení Zlínského kraje v ČR i rozdíly mezi jednotlivými odvětvími v rámci
Zlínského kraje budou hodnoceny pomocí dat z národních účtů. Důvodem je skutečnost,
že národní účty zohledňují při výpočtu přidané hodnoty (a potažmo i u náhrad
zaměstnancům a zaměstnanosti) všechny produktivní činnosti vyvíjené všemi
institucionálními jednotkami definovanými metodikou národních účtů ESA 2010 (viz
kapitola 1). V této kapitole bude proto pozornost věnována postavení Zlínského kraje
z hlediska přidané hodnoty a hrubého domácího produktu, produktivity práce a úrovně
odměňování. Poslední část kapitoly bude věnována vztahu mezi produktivitou práce a
úrovní odměňování.

2.1

Přidaná hodnota

V roce 2017 připadal na Zlínský kraj hrubý domácí produkt ve výši 238 mld. Kč. Zlínský
kraj tak vygeneroval 4,7 % hrubého domácího produktu České republiky v běžných
cenách. Podíl Zlínského kraje na hrubém domácím produktu ČR je relativně nízký, přesto
se však Zlínský kraj řadí mezi kraje, kterým se podařilo mezi roky 1995 a 2017 dosáhnout
reálné konvergence vůči průměru ČR. Jak ukazuje Obrázek 7, ve Zlínském kraji vzrostl
za posledních více než 20 let hrubý domácí produkt ve stálých cenách o 80 %, což bylo
o 7 p.b. rychlejší tempo ve srovnání s úrovní celé České republiky. Z tohoto hlediska se tak
nůžky mezi Zlínským krajem a republikovým průměrem pomalu uzavírají.
Postavení krajů z hlediska celkového objemu hrubého domácího produktu může být
zkreslené i velikostí regionu, a proto Obrázek 8 ukazuje srovnání krajů podle hrubého
domácího produktu připadajícího na 1 obyvatele. Z obrázku je jasně patrné, že v roce
1995 byla výkonnost všech krajů v České republice vyrovnaná, neboť hrubý domácí
produkt připadající na 1 obyvatele se ve všech krajích pohyboval v rozmezí 80-100 %
průměru České republiky. Výjimku tvořilo v roce 1995 pouze hlavní město Praha, kde byl
hrubý domácí produkt na obyvatele 1,7krát vyšší ve srovnání s průměrem ČR. Hlavní město
Praha bylo také jediným krajem, kterému se podařilo do roku 2017 zvýšit náskok ve srovnání
s průměrem ČR, a to na 2,1násobek. Zvýšení rozdílu mezi hlavním městem Prahou a
průměrem ČR však bylo zcela logicky na úkor ostatních krajů. Výsledky za rok 2017
na zmíněném obrázku jasně dokládají, že se nůžky mezi kraji výrazně rozevřely. Během
sledovaného období došlo k výraznému zhoršení v postavení Karlovarského a Ústeckého
kraje, které v roce 2017 dosahovaly pouze 70 % hrubého domácího produktu připadajícího
na 1 obyvatele ČR.
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Obrázek 7: Hrubý domácí produkt ve stálých cenách v roce 2017 v jednotlivých krajích ČR (rok
1995=100)
Hrubý domácí produkt (objemové indexy, rok 1995 = 100)
250
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200
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0

Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.

Podíl HDP/obyv v kraji vůči průměru ČR

Obrázek 8: Postavení krajů podle hrubého domácího produktu na 1 obyvatele v letech 1995 a 2017
v jednotlivých krajích ČR
HDP na 1 obyvatele
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Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.
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Pokud zaměříme pozornost na Zlínský kraj, tak vidíme, že v roce 2017 připadal
na 1 obyvatele Zlínského kraje hrubý domácí produkt ve výši 408 tis. Kč. Přestože se
Zlínský kraj stále se řadí ke krajům s podprůměrnou úrovní hrubého domácího produktu
na obyvatele, podařilo se mu na rozdíl od velké části krajů udržet alespoň tempo růstu
tohoto ukazatele – hrubý domácí produkt na 1 obyvatele ve Zlínském kraji totiž stále
osciluje kolem 85 % národního průměru. Pro úplnost uveďme, že z hlediska ekonomické
výkonnosti vykazuje Zlínský kraj podprůměrné hodnoty i v rámci Evropské unie. HDP
na obyvatele dosáhl v roce 2017 ve Zlínském kraji 77 % průměru EU vyjádřeného
ve standardu kupní síly.
Struktura hrubé přidané hodnoty9 podle odvětví ve Zlínském kraji poukazuje, že v roce 2017
vzniklo 52 % hrubé přidané hodnoty v sektoru průmyslu a stavebnictví, 45 % v sektoru
služeb a pouze necelá 3 % v sektoru zemědělství (viz Obrázek 9). Dlouhodobý vývoj
hrubé přidané hodnoty v jednotlivých odvětvích indikuje, že podíl průmyslu a stavebnictví
bude ve Zlínském kraji pravděpodobně i nadále růst na úkor služeb. Zlínský kraj tak
vykazuje zcela odlišné trendy ve srovnání s celou ČR (viz Obrázek 10).

Obrázek 9: Podíl jednotlivých odvětví na hrubé přidané hodnotě v ČR a Zlínském kraji v roce 2017
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Pozn.: Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.

Z odvětvového hlediska je sledována hrubá přidaná hodnota a nikoli hrubý domácí produkt (viz kapitola
1.2.1).
9
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Obrázek 10: Vývoj odvětvové struktury ve Zlínském kraji a ČR v období 1995-2017
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Pozn.: Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.
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Obecně lze tedy říci, že se Zlínskému kraji nedaří dosáhnout průměrné úrovně hrubého
domácího produktu v ČR. Přestože se Zlínskému kraji podařilo udržet tempo růstu
sledovaných ukazatelů, zaostává stále v absolutních hodnotách sledovaných ukazatelů.
Absolutní úroveň ukazatelů v podobě hrubého domácího produktu (resp. hrubé přidané
hodnoty) v sobě však zahrnuje i problém cenotvorby a struktury produkovaných výrobků
a služeb. Produkty, které jsou prodávány za nižší cenu, se totiž automaticky promítají
do nižší přidané hodnoty.

2.2

Produktivita práce

S ekonomickou výkonností úzce souvisí i produktivita práce. V roce 2017 vygenerovala
ve Zlínském kraji 1 zaměstnaná osoba hrubou přidanou hodnotu ve výši 754 tis. Kč, což
činilo 89 % průměru ČR. Výsledek byl podobný i z hlediska hrubého domácího produktu –
1 zaměstnaná osoba vygenerovala hrubý domácí produkt ve výši 840 tis. Kč, což činilo i
v tomto případě 89 % průměru ČR. Přesto však Zlínský kraj patřil mezi kraje s vyšší úrovní
produktivity práce (viz Obrázek 11).

Obrázek 11: Postavení krajů podle úrovně produktivity práce v roce 2017
Produktivita práce
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Pozn.: Produktivita práce byla vypočtena jako podíl hrubé přidané hodnoty v běžných cenách a počtu
zaměstnaných osob ve sledovaném regionu.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.
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V rámci Zlínského kraje existují velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími, a to jak z hlediska
absolutní úrovně produktivity práce, tak z hlediska jejího vývoje. Obrázek 12 dokládá, že
nejvyšší úroveň produktivity práce byla ve Zlínském kraji dosahována v roce 2017
v odvětví informačních a komunikačních činností (sekce J klasifikace CZ-NACE),
přičemž toto odvětví si svou pozici udrželo i ve srovnání s rokem 2012. Nadprůměrné
hodnoty produktivity práce jsou ve Zlínském kraji dosahovány i v průmyslu (sekce B, C, D
a E), přičemž i v případě průmyslu je pozice v čase stabilní. Velmi vysoká produktivita práce
byla ve Zlínském kraji vykazována i v peněžnictví a pojišťovnictví (sekce K), nicméně
v tomto odvětví došlo mezi roky 2012 a 2017 k poklesu úrovně produktivity práce, a je tedy
otázkou, zda se tomuto odvětví podaří udržet nadprůměrné hodnoty i nadále.

Obrázek 12: Změna postavení jednotlivých odvětví ve Zlínském kraji mezi roky 2012 a 2017 podle
produktivity práce
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Pozn.: Produktivita práce byla vypočtena jako podíl hrubé přidané hodnoty v běžných cenách a počtu
zaměstnaných osob v daném odvětví ve Zlínském kraji. V grafu není zobrazena sekce L Činnosti
v oblasti nemovitostí, kde produktivita práce v roce 2012 dosáhla 3 930 tis. Kč a 4 281 tis. Kč v roce
2017. Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.
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Obrázek 13 dokresluje postavení jednotlivých odvětví ve Zlínském kraji i z hlediska
průměrného tempa růstu produktivity práce v letech 2012-2017. Z obrázku je patrné, že
produktivita práce rostla nejrychleji v zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce A), kde
rostla v průměru o 7 % ročně. I přes tento enormní růst produktivity práce však zůstává
zemědělství ve Zlínském kraji odvětvím, které vykazuje podprůměrné hodnoty v rámci
Zlínského kraje. U ostatních odvětví se průměrné meziroční tempo růstu pohybovalo mezi
1 a 4 %. Výjimku tvořila pouze 2 odvětví, u nichž produktivita práce ve sledovaném období
v průměru klesala. Jedná se o již zmíněné peněžnictví a pojišťovnictví (sekce K) a ostatní
činnosti (sekce R, S, T a U).

Obrázek 13: Postavení jednotlivých odvětví podle absolutní úrovně produktivity práce a jejího vývoje
v období 2012-2017 ve Zlínském kraji
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Produktivita práce 2017 [tis. Kč na osobu za rok]
Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Produktivita práce byla vypočtena jako podíl hrubé přidané hodnoty v běžných cenách a
počtu zaměstnaných osob v daném odvětví ve Zlínském kraji. V grafu není zobrazena sekce L
Činnosti v oblasti nemovitostí, kde produktivita práce v roce 2017 dosáhla 4 281 tis. Kč a průměrná
meziroční změna činila 2,6 %. Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.
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Úroveň odměňování

Z hlediska úrovně odměňování patří Zlínský kraj mezi regiony, které jsou charakteristické
nižší úrovní odměny za práci (viz Obrázek 14). Zatímco v ČR připadaly na 1 zaměstnance
náhrady zaměstnancům ve výši 456 tis. Kč za celý rok 2017, ve Zlínském kraji se
pohybovaly průměrné náhrady zaměstnancům na úrovni 385 tis. Kč (tzn. byly ročně o 71 tis.
Kč nižší).

Obrázek 14: Průměrné náhrady zaměstnancům v roce 2017 v jednotlivých krajích ČR

Průměrné náhrady zaměstnancům
800
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[tis. Kč/osobu za rok]

700
600
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ČR
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Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.

Nižší úroveň odměňování je do velké míry spojena s nižší produktivitou práce (viz kapitola
2.2). Oba ukazatele však v sobě zároveň odráží i vliv struktury zaměstnanců, která je
odrazem odvětvové struktury regionální ekonomiky. Obrázek 15 ukazuje, že manuální
pracovníci tvořili v roce 2017 více než polovinu zaměstnanců ve mzdové sféře Zlínského
kraje. V rámci celé České republiky se však podíl manuálních pracovníků pohyboval
na úrovni 43 %, a byl tak o 10 p.b. nižší ve srovnání se Zlínským krajem. Tento výsledek je
tak obecně v souladu s odvětvovou strukturou ve Zlínském kraji (viz Obrázek 10).
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Obrázek 15: Struktura zaměstnanců podle zaměstnání (klasifikace CZ-ISCO) ve mzdové sféře
v roce 2017

Struktura zaměstnanců podle zaměstnání
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Zdroj: ISPV (MPSV), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.

Odvětvový pohled na úroveň odměňování do velké míry respektuje postavení odvětví
z hlediska produktivity práce (viz Obrázek 16). Nadprůměrná úroveň produktivity práce i
odměňování byla ve Zlínském kraji v roce 2017 identifikována u průmyslu (sekce B, C, D
a E klasifikace CZ-NACE), peněžnictví a pojišťovnictví (sekce K) a informačních a
komunikačních činností (sekce J). Nadprůměrná úroveň náhrad zaměstnancům
připadajících na 1 zaměstnance byla v roce 2017 vykázána i ve veřejné správě a obraně,
vzdělávání a sociální péči (sekce O, P, Q), nicméně toto odvětví se v rámci Zlínského kraje
řadí k těm s nižší produktivitou práce.
Ve sledovaném období přestává u vybraných odvětví platit vazba mezi úrovní
odměňování a strukturou zaměstnanců (viz Obrázek 17). Příkladem působení
protichůdných efektů je ve Zlínském kraji průmysl (sekce B, C, D a E). V tomto odvětví totiž
rostla průměrná odměna za práci nejrychleji (viz Obrázek 16), přestože zde pracuje
vysoký podíl manuálních pracovníků. Vývoj v průmyslu byl ovlivněn vysokou poptávkou
po těchto zaměstnancích i růstem kvalifikačních požadavků, což přispělo k enormnímu růstu
ceny práce.
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Obrázek 16: Postavení jednotlivých odvětví podle absolutní úrovně průměrných náhrad
zaměstnancům a jejich vývoje v období 2012-2017 ve Zlínském kraji
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Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.

Obrázek 17: Struktura zaměstnanců podle zaměstnání v odvětvových sektorech ve Zlínském kraji
v roce 2017
Struktura zaměstnanců ve Zlínském kraji
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Zdroj: ISPV (MPSV), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.
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Z18-0110
34│130

2.4

Evidenční číslo
Strana

Vztah produktivity a úrovně odměňování

Vztah mezi úrovní produktivity práce a výší odměny za práci ilustrují jednotkové náklady
práce. Obrázek 18 ukazuje, že ve Zlínském kraji tvoří odměna za práci nižší podíl
na hrubém domácím produktu ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Nižší
úroveň jednotkových nákladů práce indikuje průmyslový charakter regionu, neboť kapitálově
náročnější odvětví se většinou vyznačují i nižšími jednotkovými náklady práce. Z obrázku je
zároveň patrné, že jednotkové náklady práce jsou jediným ukazatelem, u něhož neexistují
mezi jednotlivými kraji tak výrazné rozdíly jako v případě produktivity práce či úrovně
odměňování.

Obrázek 18: Postavení jednotlivých krajů ČR podle jednotkových nákladů práce v roce 2017
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Pozn.: Jednotkové náklady práce byly vypočteny jako podíl náhrad zaměstnancům a hrubého domácího
produktu v běžných cenách ve sledovaném regionu.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.

Situaci z hlediska jednotkových nákladů práce v jednotlivých odvětvích ve Zlínském kraji
ilustruje Obrázek 19. Z obrázku je jasně patrné, že na úrovni celého regionu nedošlo
z hlediska jednotkových nákladů práce k výrazné změně úrovně jednotkových nákladů
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práce (tzn. u odvětví, která jsou znázorněna na diagonále anebo v její těsné blízkosti,
nedošlo mezi roky 2012 a 2017 k výrazné změně průměrného podílu odměny za práci
na hrubé přidané hodnotě). Nejvýraznější tlak na růst mzdových nákladů byl zaznamenán
v peněžnictví a pojišťovnictví (sekce K), kde jednotkové náklady práce vzrostly během
sledovaného období z 34 % na 46 %.

Obrázek 19: Změna jednotkových nákladů práce ve Zlínském kraji v jednotlivých odvětvích mezi
roky 2012 a 2017
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Pozn.: Jednotkové náklady práce byly vypočteny jako podíl náhrad zaměstnancům a hrubé přidané hodnoty
v příslušném odvětví. Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.

Souhrnný pohled na vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování nabízí Obrázek
20, který rozděluje odvětví ve Zlínském kraji do 3 základních skupin:
i.

odvětví, v nichž v období 2012-2017 docházelo k průměrnému poklesu
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produktivity práce a zároveň zde rostla úroveň odměňování vyjádřená
průměrnými náhradami zaměstnancům (tj. odvětví v II. kvadrantu). Tato
skupina reprezentovaná peněžnictvím a pojišťovnictvím (sekce
K klasifikace CZ-NACE) a ostatními činnostmi (sekce R, S, T a U) tak nebyla
na jednu stranu schopna dosáhnout kladné změny produktivity práce, ale byla
na druhou stranu v souvislosti s aktuální situací na českém trhu práce tlačena
ke zvyšování mzdové úrovně. Tyto ekonomické subjekty jsou z dlouhodobého
pohledu náchylnější k jakýmkoli distorzím v české ekonomice.
ii.

odvětví, v nichž ve sledovaném období rostla produktivita práce i průměrné
náhrady zaměstnancům. Tuto skupinu můžeme pro větší přehlednost
rozdělit do 2 dílčích skupin:
a. odvětví, v nichž rostla produktivita práce rychleji než průměrná
odměna za práci (tzn. odvětví v I. kvadrantu pod diagonálou). Pro tuto
skupinu je charakteristický umírněný růst nákladů na pracovní sílu, což
je spojeno i s potenciálem dalšího zvyšování mzdové úrovně, aniž
by docházelo k negativním excesům v těchto odvětvích. Do této
podskupiny odvětví patří především zemědělství, lesnictví a rybářství
(sekce A klasifikace CZ-NACE), informační a komunikační činnosti
(sekce J) a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti
(sekce M a N).
b. odvětví, v nichž rostla průměrná odměna za práci rychleji
než produktivita práce (tzn. odvětví v I. kvadrantu nad diagonálou).
Tato skupina odvětví byla během sledovaného období vystavena
největšímu tlaku na růst mzdové úrovně, přičemž tento tlak nebyl
vyrovnán růstem produktivity práce. Odvětvím, v němž byl identifikován
největší rozdíl mezi růstem produktivity práce a průměrnými náhradami
zaměstnancům, byl průmysl, těžba a dobývání (sekce B, C, D a E).
V průmyslových odvětvích se zvyšovala produktivita práce v období
2012-2017 průměrně o 2,3 % ročně, zatímco průměrné náhrady
zaměstnancům rostly průměrným meziročním tempem 3,5 %, tzn. o 1,2
p.b. rychleji. Mezi odvětví, u nichž rostla průměrná úroveň odměňování
rychleji než produktivita práce, patří kromě průmyslových odvětví
(sekce B, C, D a E) i stavebnictví (sekce F), veřejná správa a obrana,
vzdělávání, zdravotní a sociální péče (sekce O, P a Q), činnosti
v oblasti nemovitostí (sekce L) a obchod, doprava, ubytování
a pohostinství (sekce G, H a I).
V těchto odvětvích rostou náklady práce mnohem rychlejším tempem
než produktivita práce, což může být z dlouhodobého hlediska
neudržitelné. Na jednu stranu se subjekty snaží dosáhnout
konkurenceschopné mzdové úrovně, na stranu druhou ale u nich roste
potenciální riziko závažnějších dopadů v případě nepříznivého
ekonomického vývoje.
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Obrázek 20: Průměrné tempo růstu produktivity práce a náhrad zaměstnancům ve Zlínském kraji
v letech 2012-2017
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Pozn.: Produktivita práce byla vypočtena jako podíl hrubé přidané hodnoty v běžných cenách a počtu
zaměstnaných osob ve sledovaném období. Průměrné náhrady zaměstnancům byly vypočteny jako
podíl náhrad zaměstnancům a počtu zaměstnanců ve sledovaném období. Průměrné tempo růstu bylo
vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného ukazatele. Názvy jednotlivých
sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze.
Zdroj: ČSÚ (národní účty), výpočty TREXIMA. Data platná k 19. 1. 2019.
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Produktivita práce podle mikrodat

3

Hodnocení produktivity práce může na národní úrovni vycházet pouze z průměrných
hodnot za celá odvětví či regiony (viz kapitola 2.2). Kvůli tomuto omezení 10 jsou skryty
rozdíly mezi jednotlivými ekonomickými subjekty, což zásadním způsobem ovlivňuje i
pohled na výkonnost daného regionu či odvětví. Z tohoto důvodu bude tato kapitola
věnována produktivitě práce na mikroekonomické úrovni. Hlavním datovým zdrojem
bude v této kapitole databáze účetních závěrek, která jako jediný datový zdroj umožňuje
analýzu rozdílů ve struktuře i úrovni produktivity práce na úrovni jednotlivých subjektů (viz
kapitola 1.1.1).
Struktura kapitoly bude následující. První část bude věnována výsledkům za celý soubor
ekonomických subjektů, které měly v období 2012-2017 sídlo ve Zlínském kraji a zároveň
o nich byly k dispozici kvalitní údaje z účetních závěrek (viz kapitola 1.1.1). Druhá část se
zaměří na vývoj produktivity práce na panelu (tj. u firem, u nichž byly k dispozici údaje
ve všech letech během sledovaného období). V obou částech bude hodnocena produktivita
práce jak na úrovni celého kraje, tak na úrovni jednotlivých odvětví.

3.1

Soubor ekonomických subjektů ve Zlínském kraji

Vývoj diferenciace produktivity práce na zaměstnance v letech 2012-2017 ukazuje Obrázek
21. Medián produktivity práce vzrostl od roku 2012 do roku 2017 o více než 134 tis. Kč
na zhruba 523 tis. Kč v roce 2017. Variabilita produktivity práce je dlouhodobě vyšší v horní
polovině rozdělení. Ukazuje se tak, že v kraji existují mnohem větší rozdíly v produktivitě
práce mezi potenciálními lídry (subjekty s produktivitou práce vyšší než 3. kvartil) než
ve skupině subjektů vykazujících nižší produktivitu práce. Úroveň průměrné produktivity
práce se pohybuje na horní hranici 3. kvartilu, což naznačuje, že se v datech objevují
subjekty s extrémně progresivními hodnotami produktivity práce.
Z obrázku je dále patrné, že se během sledovaného období rozevírají nůžky mezi méně
výkonnými a vysoce produktivními subjekty. Zatímco v roce 2012 dosahovalo 80 %
ekonomických subjektů v souboru produktivity práce mezi 117 tis. a 903 tis. Kč, v roce 2017
se 80 % firem pohybovalo v rozpětí 178 tis. Kč až 1 169 tis. Kč. Rozdíl mezi subjekty11 se
tak zvýšil ze 786 tis. Kč na 991 tis. Kč. Tento vývoj je plně v souladu s vývojem ekonomiky,

Účelem národních účtů je poskytovat primárně souhrnné informace, a proto se jedná o omezení související
s konkrétní úlohou.
10

11

Tzv. decilové rozpětí, které je definováno jako rozdíl mezi hodnotou 9. a 1. decilu.
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neboť během období ekonomického růstu dochází ke zvyšování rozdílů mezi ekonomickými
subjekty.

Obrázek 21: Vývoj diferenciace produktivity práce ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Obrázek 22 znázorňuje změny v postavení odvětví (sekcí klasifikace CZ-NACE) podle
produktivity práce v čase. Z obrázku je patrné, že pozice všech odvětví je v roce 2016
na velmi podobné úrovni jako v roce 2012. Z obrázku dále vyplývají 3 základní poznatky:
− Část ekonomických subjektů vykazuje zápornou produktivitu práce, což je spojeno
se zápornou přidanou hodnotou. Zjednodušeně řečeno byly v těchto subjektech
náklady vyšší než tržby, což je z pohledu jednotlivých ekonomických subjektů
nežádoucím jevem. Tento jev je charakteristický především pro subjekty, které
vyvíjejí produktivní činnost v zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce A), kde
zápornou produktivitu práce vykazovala v roce 2016 de facto čtvrtina
ekonomických subjektů. Výsledky tak naznačují, že udržitelnost velké části
zemědělských podniků závisí na dotačním systému. Dotace sice vylepšují
hospodářský výsledek subjektu, ale účetní přidaná hodnota dotace nezohledňuje a
poskytuje v tomto ohledu reálnější obraz reálné situace v odvětvích.
− Mezi odvětvími existují velké rozdíly z hlediska variability produktivity práce, přičemž
je možné odlišit homogenní a heterogenní odvětví. Mezi homogenní odvětví,
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v nichž jsou nízké rozdíly mezi nejméně výkonnými a nejproduktivnějšími subjekty,
patří především zdravotní a sociální péče (sekce Q), ubytování, stravování a
pohostinství (sekce I), doprava a skladování (sekce H) a stavebnictví (sekce F).
Naopak vysoce heterogenními odvětvími jsou činnosti v oblasti nemovitostí (sekce
L), zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce A) a informační a komunikační
činnosti (sekce J).
− Odvětví se výrazně liší z hlediska úrovně produktivity práce. Nejvyššího mediánu
v roce 2016 (642 tis. Kč) dosahují informační a komunikační činnosti (sekce J).
Subjekty podnikající v odvětví informačních a komunikačních činností patří
ve Zlínském kraji obecně mezi lídry z hlediska produktivity práce. Při bližším
pohledu na Obrázek 22 je totiž zřejmé, že většina subjektů ve vybraných odvětvích
(např. v sekci I v podobě ubytování, stravování a pohostinství) nedosahuje ani
podprůměrných hodnot produktivity práce v odvětví informačních a komunikačních
činností. Naopak nejnižšího mediánu produktivity práce dosahuje zemědělství,
lesnictví a rybářství (sekce A s mediánem ve výši 207 tis. Kč na 1 zaměstnance
v roce 2016) a ubytování, stravování a pohostinství (sekce I s mediánem ve výši
214 tis. Kč).
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Obrázek 22: Postavení sekcí klasifikace CZ-NACE podle produktivity práce ve Zlínském kraji
v letech 2012 a 2016
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* V tomto odvětví počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Pozn.: Sekce O klasifikace CZ-NACE není ve vygenerovaném souboru zastoupena. Názvy jednotlivých sekcí
klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze. Rok 2016 byl zvolen z důvodu vyšší naplněnosti údajů
v databázi Albertina ve srovnání s rokem 2017.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Obrázek 23 potom nabízí hlubší pohled na situaci v průmyslových odvětvích a znázorňuje
postavení podsekcí zpracovatelského průmyslu. Z obrázku je jasně patrné, že i v rámci
zpracovatelského průmyslu existují mezi subjekty velké rozdíly, přičemž charakter
jednotlivých podsekcí se v čase příliš nezměnil. Mezi lídry zpracovatelského průmyslu
patřila v roce 2016 z hlediska úrovně produktivity práce výroba pryžových, plastových a
ostatních nekovových minerálních výrobků (podsekce CG klasifikace CZ-NACE), výroba
strojů a zařízení j.n. (podsekce CK), výroba základních kovů, hutní zpracování a
slévárenství a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (podsekce CH) a
výroba dopravních prostředků a zařízení (podsekce CL). Naopak mezi nejméně
produktivní odvětví patří výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků
(podsekce CA), výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků (podsekce CB) a
zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků z nich, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
(podsekce CC). Pro tyto podsekce je charakteristická nejnižší úroveň produktivity práce, a
to jak z hlediska mediánu, tak průměru.
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Obrázek 23: Postavení podsekcí zpracovatelského průmyslu podle produktivity práce ve Zlínském
kraji v letech 2012 a 2016
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* V tomto odvětví počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Pozn.: Podsekce CD klasifikace CZ-NACE není ve vygenerovaném souboru zastoupena. Názvy jednotlivých
podsekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka II v příloze. Rok 2016 byl zvolen z důvodu vyšší
naplněnosti údajů v databázi Albertina ve srovnání s rokem 2017.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Z18-0110
44│130

3.2

Evidenční číslo
Strana

Vývoj na panelu

Vývoj produktivity práce byl dále kvantifikován i na panelu ekonomických subjektů, aby bylo
minimalizováno zkreslení způsobené změnami ve složení celkového souboru
ekonomických subjektů. Vývoj diferenciace produktivity práce v rámci panelu ukazuje
Obrázek 24. Obrázek potvrzuje rostoucí trend mediánu produktivity práce, který v roce
2017 přesáhl v rámci panelu hodnotu 556 tis. Kč na zaměstnance za rok. Podobně jako
u celkového souboru ekonomických subjektů se i u panelu projevují změny ve variabilitě
produktivity práce. Rozdíly mezi nejméně výkonnými a vysoce produktivními subjekty se
tak během ekonomického růstu zvyšují i u subjektů zařazených do panelu.

Obrázek 24: Vývoj diferenciace produktivity práce na panelu firem ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Vývoj produktivity práce v nejzastoupenějších odvětvích v rámci panelu ekonomických
subjektů ukazuje Obrázek 25. Přestože se jednotlivá odvětví reprezentovaná v panelu liší
úrovní produktivity práce, platí pro ně většinou trend v podobě zvyšování rozdílů mezi
nejméně výkonnými a nejproduktivnějšími ekonomickými subjekty.
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Obrázek 25: Vývoj diferenciace produktivity práce nejzastoupenějších sekcí klasifikace CZ-NACE
na panelu ekonomických subjektů ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Úroveň odměňování podle mikrodat

Podobně jako na národní úrovni bude i v případě mikroekonomických údajů věnována
zvláštní pozornost úrovni odměňování. V jednotlivých ekonomických subjektech budou
sledovány průměrné osobní náklady (tj. osobní náklady připadající na 1 zaměstnance, viz
kapitola 1.2.2). V první části kapitoly bude hodnocena úroveň průměrných osobních nákladů
v celém souboru ekonomických subjektů se sídlem ve Zlínském kraji. Druhá část kapitoly
bude potom hodnotit vývoj průměrných osobních nákladů v rámci panelu ekonomických
subjektů. Stejně jako v případě předchozí kapitoly věnované produktivitě práce bude i tato
kapitola vycházet výhradně z mikroekonomických údajů obsažených v databázi účetních
závěrek (viz kapitola 1.1.1).

4.1

Soubor ekonomických subjektů ve Zlínském kraji

Vývoj diferenciace průměrných osobních nákladů v letech 2012-2017 ukazuje Obrázek 26.
Z obrázku je jasně patrné, že se mzdová úroveň vyjádřená průměrnými osobními náklady
během sledovaného období plynule zvyšovala. V roce 2017 se pohyboval medián
osobních nákladů připadajících na 1 zaměstnance na úrovni téměř 400 tis. Kč za rok.

Obrázek 26: Vývoj diferenciace průměrných osobních nákladů ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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V celém kraji se v roce 2017 pohyboval medián osobních nákladů připadajících na
1 zaměstnance na úrovni téměř 400 tis. Kč za rok. Ve srovnání s produktivitou práce je
nutné konstatovat, že diferenciace průměrných osobních nákladů je relativně
homogenní v čase. Decilové rozpětí vzrostlo u průměrných osobních nákladů mezi roky
2012 a 2017 o necelých 48 tis. Kč, zatímco u produktivity práce se decilové rozpětí zvýšilo
o 205 tis. Kč. V oblasti odměňování se tak rozdíly mezi ekonomickými subjekty nezvyšují
tak rapidně jako v případě produktivity práce. Důvody, které se skrývají za tímto vývojem,
lze hledat jednak v legislativní úpravě mzdové oblasti12, ale i ve snaze zaměstnavatelů držet
pomyslný standard v odměňování typický pro jejich obor v daném čase a prostoru. Průměr
na úrovni 3. kvartilu dále poukazuje na to, že v souboru existují subjekty, které mají odměnu
za práci nastavenou mnohem výše než běžné ekonomické subjekty.
Stejně jako u produktivity práce je i v případě průměrných osobních nákladů věnována velká
pozornost rozdílům mezi jednotlivými odvětvími. Postavení jednotlivých odvětví určených
sekcemi klasifikace CZ-NACE podle průměrných osobních nákladů v čase zachycuje
Obrázek 27. Ze srovnání obrázků za roky 2012 a 2016 vyplývá, že z hlediska osobních
nákladů se postavení odvětví příliš nemění. Nejvyššího mediánu průměrných osobních
nákladů (více než 520 tis. Kč na 1 zaměstnance za rok) dosahují v roce 2016 informační a
komunikační činnosti (sekce J klasifikace CZ-NACE). Naopak nejnižší medián (207 tis.
Kč) vykazuje odvětví zaměřené na ubytování, stravování a pohostinství (sekce I).
I v případě průměrných osobních nákladů existují odvětví, v nichž jsou si jednotlivé
ekonomické subjekty bližší. Průměrné osobní náklady se tak mezi jednotlivými
ekonomickými subjekty příliš neliší v zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce A), ubytování,
stravování a pohostinství (sekce I), stavebnictví (sekce F), dopravě a skladování (sekce H)
a zásobování vodou a činností souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi
(sekce E). Naopak nejvyšší variabilitu lze pozorovat u informačních a komunikačních
činností (sekce J), profesních, vědeckých a technických činností (sekce M) a činností
v oblasti nemovitostí (sekce L). Obrázek 27 tak indikuje, že větší rozdíly mezi
ekonomickými subjekty z hlediska úrovně odměňování vznikají především
u progresivních odvětví, zatímco subjekty zařazené do tradičních odvětví jsou v tomto
ohledu spíše homogenní.
Postavení podsekcí zpracovatelského průmyslu znázorňuje Obrázek 28. Z tohoto obrázku
vyplývá, že odvětví charakteristická vyšší úrovní produktivity práce vykazují i vyšší úroveň
průměrných osobních nákladů. Jednoznačně nejnižší úroveň odměňování je z hlediska
průměrných osobních nákladů ve výrobě textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků
(podsekce CB). Naopak nejvyšší osobní náklady připadající na 1 zaměstnance
vykazovala v roce 2016 výroba strojů a zařízení j.n. (podsekce CK).

12

Např. v podobě úpravy minimální či zaručené mzdy.
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Obrázek 27: Postavení sekcí klasifikace CZ-NACE podle průměrných osobních nákladů ve Zlínském
kraji v letech 2012 a 2016
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* V tomto odvětví počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Pozn.: Sekce O klasifikace CZ-NACE není ve vygenerovaném souboru zastoupena. Názvy jednotlivých sekcí
klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze. Rok 2016 byl zvolen z důvodu vyšší naplněnosti údajů
v databázi Albertina ve srovnání s rokem 2017.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Obrázek 28: Postavení podsekcí zpracovatelského průmyslu podle průměrných osobních nákladů
ve Zlínském kraji v letech 2012 a 2016
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* V tomto odvětví počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Pozn.: Podsekce CD klasifikace CZ-NACE není ve vygenerovaném souboru zastoupena. Názvy jednotlivých
podsekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka II v příloze. Rok 2016 byl zvolen z důvodu vyšší
naplněnosti údajů v databázi Albertina ve srovnání s rokem 2017.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Vývoj na panelu

Podobně jako u produktivity práce budou i v případě průměrných osobních nákladů ověřeny
hlavní vývojové trendy pomocí panelu ekonomických subjektů. Obrázek 29 zachycuje
vývoj diferenciace průměrných osobních nákladů v rámci panelu. Výsledky kvantifikované
na panelu potvrzují, že diferenciace průměrných osobních nákladů je poměrně nízká
bez velkých výkyvů v čase. Medián během sledovaného období plynule rostl a v roce 2017
přesáhl hodnotu 420 tis. Kč na zaměstnance za rok. Průměr se opět pohybuje blízko
horního kvartilu. To znamená, že ve Zlínském kraji existují i subjekty, které mají odměny
za práci nastavené v mnohem vyšších hodnotách13.

Obrázek 29: Vývoj diferenciace průměrných osobních nákladů v rámci panelu za Zlínský kraj
v letech 2012-2017

Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Vývoj průměrných osobních nákladů v nejzastoupenějších odvětvích na panelu
ekonomických subjektů ukazuje Obrázek 30. I v případě odvětví v rámci panelu platí, že
průměrné osobní náklady plynule rostou a diferenciace je udržována na stabilní
úrovni. Průměrné osobní náklady tak nevykazují výraznější excesy jako produktivita práce.

Tento jev je do velké míry ovlivněn i strukturou zaměstnanců podle různých hledisek (věk, vzdělání,
zaměstnání ap.).
13
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Obrázek 30: Vývoj diferenciace průměrných osobních nákladů nejzastoupenějších sekcí klasifikace
CZ-NACE na panelu ekonomických subjektů v letech 2012-2017
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Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Vazba produktivity práce a úrovně odměňování podle
mikrodat

Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování zprostředkovává ukazatel v podobě
jednotkových nákladů práce (viz kapitola 1.2.3). Díky tomuto ukazateli je možné přehledným
způsobem kvantifikovat podíl celkové odměny za práci, která je zaměstnavateli
vyplácena z přidané hodnoty (jednoduše řečeno z výsledku jejich produktivní činnosti).
Stejně jako obě předchozí kapitoly bude i tato kapitola vycházet z mikrodat, přičemž v první
části budou vyhodnoceny výsledky za celý soubor ekonomických subjektů a v části druhé
budou výsledky ověřeny prostřednictvím panelu.

5.1

Soubor ekonomických subjektů ve Zlínském kraji

Vývoj diferenciace jednotkových nákladů práce mezi ekonomickými subjekty zachycuje
Obrázek 31. U většiny subjektů se pohybují jednotkové náklady práce v rozmezí mezi 30 a
100 %. To znamená, že většina subjektů je schopna svou produktivní činností pokrýt
náklady na pracovní sílu vyjádřené osobními náklady. Zhruba pětina ekonomických
subjektů však vykazuje jednotkové náklady práce vyšší než 100 %, takže osobní
náklady těchto ekonomických subjektů přesahují generovanou přidanou hodnotu.

Obrázek 31: Vývoj diferenciace jednotkových nákladů práce ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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V roce 2017 se medián jednotkových nákladů práce pohyboval v celém souboru
ekonomických subjektů kolem 70 %. Jednotkové náklady práce jsou v čase relativně
stabilní, přičemž na úrovni celého kraje je patrná mírně klesající tendence.
Postavení jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE z hlediska jednotkových nákladů práce
ukazuje Obrázek 32. Postavení odvětví se v čase příliš nemění, ale z obrázku je patrný
vyšší nárůst variability u odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce A klasifikace
CZ-NACE) a činností v oblasti nemovitostí (sekce L). Obecně lze velmi vysokou variabilitu
jednotkových nákladů práce pozorovat v zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce A),
v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (sekce I) nebo již ve zmiňovaných
činnostech v oblasti nemovitostí (sekce L). Vysoká variabilita v roce 2012 ve vzdělávání
a u kulturních, zábavních a rekreačních činností (sekce P a R) je způsobena nízkým
zastoupením subjektů v těchto odvětvích ve mzdové sféře Zlínského kraje. Jednotkové
náklady práce na velmi podobné úrovni vykazují v roce 2016 především subjekty
podnikající v odvětví administrativních a podpůrných činností (sekce N) a dopravě a
skladování (sekce H).
Podobně jako u produktivity práce či průměrných osobních nákladů je možné na výsledky
podle jednotkových nákladů práce nahlížet různými způsoby. V první řadě je nutné neustále
pamatovat na relativně základní, ale často opomíjenou skutečnost, kterou je existence
záporných jednotkových nákladů práce. Tento jev zůstává zcela skryt u agregovaných
výstupů, což přispívá k jeho upozadění při rozhodování. Problém záporných jednotkových
nákladů práce se v roce 2016 týkal zhruba čtvrtiny subjektů podnikajících v zemědělství,
lesnictví a rybářství (sekce A), což je odrazem struktury subjektů v tomto odvětví podle
produktivity práce. Zároveň však v tomto odvětví vykazovala více než polovina subjektů
jednotkové náklady práce vyšší než 100 %, tzn. jejich přidaná hodnota nepokryla ani osobní
náklady. V roce 2016 by tak byla v zemědělství schopna přežít bez dotací pouze čtvrtina
ekonomických subjektů. V souvislosti s tím je nutné zdůraznit, že u jednotkových nákladů
práce neplatí přímá vazba mezi jejich absolutní výší a pozitivním hodnocením
(zjednodušeně řečeno zcela neplatí, že „čím více, tím lépe“).
Mezi odvětvími existují velké rozdíly i z hlediska úrovně jednotkových nákladů práce.
Nejvyšší medián jednotkových nákladů práce (92 %) lze v roce 2016 pozorovat
v ubytování, stravování a pohostinství (sekce I). Naopak nejnižší medián jednotkových
nákladů práce (50 %) je v dopravě a skladování (sekce H).
Podrobnější pohled na situaci ve zpracovatelském průmyslu ukazuje Obrázek 33. Z obrázku
je jasně patrné, že medián jednotkových nákladů práce osciluje v jednotlivých podsekcích
kolem 75 %. Z hlediska jednotkových nákladů práce není v průmyslových odvětvích –
na rozdíl od jiných sekcí – tak vysoký podíl subjektů, u nichž přidaná hodnota nepokrývá ani
osobní náklady. Průmyslová odvětví tak patří v současné době mezi ta zdravější, což je
žádoucí i z hlediska velkého podílu průmyslu na celkové přidané hodnotě ve Zlínském kraji.
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Obrázek 32: Postavení sekcí klasifikace CZ-NACE podle jednotkových nákladů práce ve Zlínském
kraji v letech 2012 a 2016
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* V tomto odvětví počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Pozn.: Sekce O klasifikace CZ-NACE není ve vygenerovaném souboru zastoupena. V sekci A klasifikace
CZ-NACE v roce 2012 je 1.decil -135 %, v roce 2016 je 1.decil -160 %, 1. kvartil -18 % a 9. decil
400 %. V sekci P klasifikace CZ-NACE je v roce 2012 1. decil -1 598 %, 1. kvartil -576 %, medián
83 %, 3. kvartil 118 % a 9. decil 649 %. V sekci R klasifikace CZ-NACE je v roce 2012 1. decil
-643 %, 1. kvartil -129 % a 9. decil 298 %. Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí
Tabulka I v příloze. Rok 2016 byl zvolen z důvodu vyšší naplněnosti údajů v databázi Albertina ve
srovnání s rokem 2017.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Obrázek 33: Postavení podsekcí zpracovatelského průmyslu podle jednotkových nákladů práce ve
Zlínském kraji v letech 2012 a 2016
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* V tomto odvětví počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Pozn.: Podsekce CD klasifikace CZ-NACE není ve vygenerovaném souboru zastoupena. Názvy jednotlivých
podsekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka II v příloze. Rok 2016 byl zvolen z důvodu vyšší
naplněnosti údajů v databázi Albertina ve srovnání s rokem 2017.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Souhrnný pohled na vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování nabízí i Obrázek
34, který rozděluje odvětví ve Zlínském kraji do skupin podle tempa růstu produktivity práce
a průměrných osobních nákladů v období 2012-2017.

Obrázek 34: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů podle
odvětví v souboru ekonomických subjektů ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Produktivita práce (průměrná meziroční změna)
Pozn.: Průměrná meziroční změna byla u příslušného ukazatele stanovena jako geometrický průměr
mediánů meziročních změn v příslušném roce v rámci daného odvětví. Odvětví, která zde nejsou
uvedena, nesplnila publikační kritéria z hlediska počtu ekonomických subjektů. Názvy jednotlivých
sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí Tabulka I v příloze, názvy jednotlivých podsekcí Tabulka II.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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V rámci souboru ekonomických subjektů se odvětví, pro něž byly publikovatelné výsledky,
klasifikují do 3 skupin, přičemž v obou skupinách se zvyšovala produktivita práce i
průměrné osobní náklady. Skupiny se však liší nesouladem mezi růstem obou ukazatelů:
i.

odvětví, v nichž rostla produktivita práce rychleji než průměrná odměna
za práci (tzn. odvětví znázorněná pod diagonálou). Pro tuto skupinu je
charakteristický umírněný růst nákladů na pracovní sílu, což je spojeno i s
potenciálem dalšího zvyšování mzdové úrovně, aniž by docházelo
k negativním excesům v těchto odvětvích. Do této podskupiny odvětví patří
především činnosti v oblasti nemovitostí (sekce L klasifikace CZ-NACE),
profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M), ubytování, stravování
a pohostinství (sekce I), doprava a skladování (sekce H), zemědělství,
lesnictví a rybářství (sekce A), stavebnictví (sekce F), administrativní a
podpůrné činnosti (sekce N) a v rámci zpracovatelského průmyslu potom
výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků
(podsekce CG) a zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků z nich, tisk a
rozmnožování nahraných nosičů (podsekce CC).

ii.

odvětví, v nichž rostla průměrná odměna za práci rychleji než produktivita
práce (tzn. odvětví znázorněná nad diagonálou). Tato skupina odvětví byla
během sledovaného období vystavena největšímu tlaku na růst mzdové
úrovně, přičemž tento tlak nebyl vyrovnán růstem produktivity práce.
Odvětvími, v nichž byl identifikován největší rozdíl mezi růstem produktivity
práce a průměrnými náhradami zaměstnancům, byly zásobování vodou a
činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (sekce E),
informační a komunikační činnosti (sekce J) a v rámci zpracovatelského
průmyslu výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků
(podsekce CA).

iii.

odvětví, v nichž průměrné tempo růstu produktivity práce odpovídalo
průměrné změně úrovně odměňování (tj. odvětví v těsné blízkosti
diagonály). Mezi zástupce této skupiny patří především velkoobchod a
maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (sekce G) a zpracovatelský
průmysl (sekce C).

Ze srovnání s výsledky za národní účty vyplývá, že některá odvětví vykazují v rámci
souboru ekonomických subjektů podobné tendence jako odvětví v celé regionální
ekonomice (viz kapitola 2.4). Příkladem mohou být zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce
A), profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M) či administrativní a podpůrné činnosti
(sekce N). Ostatní odvětví se umístila ve shodném kvadrantu, ale v rámci souboru byly
identifikovány odchylky od regionálního hospodářství. Tyto odchylky jsou způsobeny
odlišnostmi v pokrytí subjektů v rámci národních účtů a v mikrodatech. Národní účty totiž
pokrývají nejen mzdovou sféru jako mikrodata, ale zahrnují navíc i vládní instituce (a to
vč. územních samosprávných celků), činnost sektoru domácností (vč.
podnikatelů - fyzických osob), imputují produkci a mezispotřebu v šedé a černé ekonomice
či sledují transakce s nerezidenty.

Z18-0110
58│130

5.2

Evidenční číslo
Strana

Vývoj na panelu

Vývoj diferenciace jednotkových nákladů práce na vygenerovaném panelu znázorňuje
Obrázek 35. Na obrázku je možné pozorovat lehce klesající trend mediánu (pokles mezi
lety 2012 a 2017 o 3 p.b.). V roce 2017 činil medián jednotkových nákladů práce 73 %, třetí
kvartil potom 92 %. Náklady na práci jsou tedy u většiny ekonomických subjektů
zařazených do panelu nižší než účetní přidaná hodnota. Z obrázku je také patrné, že
průměrná úroveň podílu osobních nákladů na přidané hodnotě je pod úrovní mediánu, takže
na rozdíl od produktivity práce či úrovně odměňování se v případě jednotkových nákladů
práce projevují extrémní hodnoty především v dolní polovině rozdělení (tzn. průměr ovlivňují
především nejnižší hodnoty).

Obrázek 35: Vývoj diferenciace jednotkových nákladů práce v panelu za Zlínský kraj v letech
2012-2017

Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Vývoj jednotkových nákladů práce v nejzastoupenějších odvětvích v rámci panelu
ekonomických subjektů ukazuje Obrázek 36. Z obrázku je jasně patrné, že mezi jednotlivými
odvětvími existují rozdíly i v rámci panelu, nicméně sledovaná odvětví vykazují v čase
relativně stabilní výsledky.
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Obrázek 36: Vývoj diferenciace jednotkových nákladů práce nejzastoupenějších sekcí klasifikace
CZ-NACE na panelu ekonomických subjektů v letech 2012-2017
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Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Stejně jako v případě souboru bylo i u panelu sledováno rozdělení subjektů podle rozdílů
v tempech růstu produktivity práce a úrovně odměňování. Obrázek 37 ukazuje, že mezi
výsledky za celý soubor ekonomických subjektů a panel existují u některých odvětví mírné
odchylky, nicméně všechna odvětví jsou klasifikována do stejného kvadrantu (tzn.
docházelo u nich ve sledovaném období k růstu produktivity práce i průměrných
osobních nákladů). Odchylky jsou způsobeny jak metodickými rozdíly mezi souborem a
panelem, tak odlišnostmi ve stanovení průměrných temp růstu (viz poznámky
pod příslušnými obrázky).
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Obrázek 37: Medián průměrné meziroční změny produktivity práce a průměrných osobních nákladů
v ekonomických subjektech v rámci panelu ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Pozn.: Medián průměrné meziroční změny byl u příslušného ukazatele stanoven jako prostřední hodnota
v uspořádané řadě průměrných meziročních změn (geometrický průměr) u všech ekonomických
subjektů zařazených do panelu v období 2012-2017. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během
sledovaného období ke změně zařazení v rámci klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími),
vstoupily do výpočtu v obou odvětvích. Odvětví, která zde nejsou uvedena, nesplnila publikační kritéria
z hlediska počtu ekonomických subjektů. Názvy jednotlivých sekcí klasifikace CZ-NACE uvádí
Tabulka I v příloze, názvy jednotlivých podsekcí Tabulka II.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Z18-0110
61│130

Evidenční číslo
Strana

Závěr

Hlavním cílem studie bylo zhodnotit postavení Zlínského kraje v rámci celé České
republiky z hlediska produktivity práce a úrovně odměňování, a zároveň identifikovat
odvětví, která v tomto kraji výrazným způsobem přispívají k růstu produktivity či odměny za
práci. Dílčím cílem studie bylo poukázat na specifika firem sídlících ve Zlínském kraji.
Zlínský kraj patří ke krajům, pro něž je charakteristická nižší ekonomická výkonnost na
národní i celoevropské úrovni. Zlínský kraj vygeneroval v roce 2017 necelých 5 % hrubého
domácího produktu ČR, podíl Zlínského kraje na hrubém domácím produktu ČR je tak
relativně nízký. Přestože hrubý domácí produkt na 1 obyvatele ve Zlínském kraji stále
osciluje kolem 85 % národního průměru, podařilo se Zlínskému kraji mezi roky 1995 a 2017
dosáhnout reálné konvergence vůči průměru ČR. V roce 2017 vzniklo 52 % hrubé
přidané hodnoty v sektoru průmyslu a stavebnictví a dlouhodobý vývoj indikuje, že
podíl průmyslu a stavebnictví bude ve Zlínském kraji pravděpodobně i nadále růst na úkor
služeb. Vývoj odvětvové struktury hrubé přidané hodnoty tak vykazuje ve Zlínském kraji
odlišné trendy ve srovnání s celou ČR.
S ekonomickou výkonností úzce souvisí i produktivita práce. V roce 2017 vygenerovala
ve Zlínském kraji 1 zaměstnaná osoba hrubou přidanou hodnotu ve výši 754 tis. Kč, což
činilo 89 % průměru ČR. Nejvyšší úroveň produktivity práce byla ve Zlínském kraji podle
národních účtů dosahována v roce 2017 v odvětví informačních a komunikačních
činností (sekce J klasifikace CZ-NACE), v průmyslu (sekce B, C, D a E), a v peněžnictví
a pojišťovnictví (sekce K).
Díky podrobné analýze mikrodat v podobě databáze účetních závěrek bylo zjištěno, že mezi
subjekty existují z hlediska produktivity práce enormní rozdíly. Zároveň bylo potvrzeno, že
subjekty podnikající v odvětví informačních a komunikačních činností patří ve Zlínském
kraji mezi lídry z hlediska produktivity práce. ve Zlínském kraji však existují i subjekty, které
vykazují zápornou produktivitu práce, tzn. nejsou schopny pokrýt odměnu za práci ani
přidanou hodnotou. Tento jev je charakteristický především pro subjekty, které vyvíjejí
produktivní činnost v zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce A), kde zápornou
produktivitu práce vykazovala v roce 2016 čtvrtina ekonomických subjektů. Udržitelnost
velké části zemědělských podniků tak závisí na dotačním systému. Rozdíly mezi odvětvími
se navíc v čase zvyšují, a dochází tak k dalšímu rozevření nůžek mezi méně výkonnými
a vysoce produktivními subjekty. Tento trend potvrdily i výsledky v rámci panelu.
Kromě nižší úrovně produktivity práce je pro Zlínský kraj charakteristická i nižší úroveň
odměňování. Nižší úroveň odměňování je do velké míry spojena s nižší produktivitou
práce, nicméně úroveň obou ukazatelů je zároveň odrazem struktury zaměstnanců
(především vyššího podílu manuálních pracovníků). Ve sledovaném období však přestává
u vybraných odvětví platit vazba mezi úrovní odměňování a strukturou zaměstnanců.
Například v průmyslu rostla průměrná odměna za práci nejrychleji, přestože zde pracuje
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vysoký podíl manuálních pracovníků. Tlak na růst mezd byl v tomto odvětví ovlivněn
vysokou poptávkou po manuálních profesích i růstem kvalifikačních požadavků.
Průměrná odměna za práci se ve Zlínském kraji ve sledovaném období plynule zvyšovala,
což potvrzují i výsledky kvantifikované z mikrodat. Ve srovnání s produktivitou práce je však
diferenciace průměrných osobních nákladů relativně homogenní v čase. V oblasti
odměňování se tak rozdíly mezi ekonomickými subjekty nezvyšují tak rapidně jako v případě
produktivity práce. Největší rozdíly mezi ekonomickými subjekty z hlediska úrovně
odměňování vznikají především u progresivních odvětví, zatímco subjekty zařazené do
tradičních odvětví jsou v tomto ohledu spíše homogenní. Mikrodata dále potvrdila, že
nejvyššího mediánu průměrných osobních nákladů dosahovaly v roce 2016 subjekty
podnikající v informačních a komunikačních činnostech (sekce J) či v průmyslu.
Vztah mezi úrovní produktivity práce a výší odměny za práci popisují jednotkové náklady
práce. Ve Zlínském kraji tvoří odměna za práci nižší podíl na hrubém domácím
produktu ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Nižší úroveň jednotkových
nákladů práce indikuje průmyslový charakter regionu, neboť kapitálově náročnější odvětví
se většinou vyznačují i nižšími jednotkovými náklady práce. Jednotkové náklady práce jsou
však jediným ukazatelem, u něhož neexistují mezi jednotlivými kraji tak výrazné rozdíly
jako v případě produktivity práce či úrovně odměňování. Jednotkové náklady práce navíc
nevykazují žádný výraznější trend z hlediska vývoje v čase a průměr za celý kraj osciluje
podle národních účtů kolem 40 %.
Mikrodata jasně ukázala, že mezi ekonomickými subjekty existují obrovské rozdíly
z hlediska úrovně jednotkových nákladů práce, což agregované údaje zcela zakrývají.
U většiny subjektů se pohybují jednotkové náklady práce mezi 30 a 100 %. To znamená, že
většina subjektů je schopna svou produktivní činností pokrýt náklady na pracovní
sílu vyjádřené osobními náklady. Zhruba pětina ekonomických subjektů však vykazuje
jednotkové náklady práce vyšší než 100 %, takže osobní náklady těchto ekonomických
subjektů přesahují generovanou přidanou hodnotu. Záporná produktivita práce se potom
promítá do záporných jednotkových nákladů práce, což se v roce 2016 týkalo zhruba
čtvrtiny subjektů podnikajících v zemědělství (sekce A). V případě jednotkových nákladů
práce je tedy nutné dbát zvýšené pozornosti při interpretaci výsledků.
Při hodnocení vztahu mezi produktivitou práce a úrovní odměňování byla sledována i
průměrná tempa růstu obou ukazatelů. Ve Zlínském kraji tak bylo identifikováno několik
skupin odvětví.
První skupinu tvoří odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (sekce K) a ostatní činnosti (sekce
R+S+T+U), u nichž došlo podle národních účtů k průměrnému poklesu produktivity
práce a zároveň zde rostla úroveň odměňování. Tyto subjekty budou z dlouhodobého
pohledu náchylnější k jakýmkoli distorzím v české ekonomice.
Druhou skupinu tvoří odvětví, v nichž rostla produktivita práce rychleji než průměrná
odměna za práci. Pro tuto skupinu je charakteristický umírněný růst nákladů na pracovní
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sílu, což je spojeno i s potenciálem dalšího zvyšování mzdové úrovně, aniž by docházelo
k negativním excesům v těchto odvětvích. Do této podskupiny odvětví patří podle národních
účtů zemědělství, lesnictví a rybářství (sekce A), informační a komunikační činnosti (sekce
J) a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti (sekce M+N). Podle mikrodat
patří do této skupiny i činnosti v oblasti nemovitostí (sekce L), ubytování, stravování a
pohostinství (sekce I), doprava a skladování (sekce H), stavebnictví (sekce F) a v rámci
zpracovatelského průmyslu potom výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových
minerálních výrobků (podsekce CG) a zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků z nich,
tisk a rozmnožování nahraných nosičů (podsekce CC).
Do třetí skupiny potom patří odvětví, v nichž rostla průměrná odměna za práci rychleji
než produktivita práce. Tato skupina odvětví byla během sledovaného období vystavena
největšímu tlaku na růst mzdové úrovně a tento tlak nebyl vyrovnán růstem produktivity
práce, což může být z dlouhodobého hlediska neudržitelné podobně jako u první
skupiny. Odvětvím, v němž byl identifikován největší rozdíl mezi růstem produktivity práce
a průměrnými náhradami zaměstnancům, byl průmysl, těžba a dobývání (sekce B+C+D+E).
V rámci mikrodat byly do této skupiny zařazeny i informační a komunikační činnosti (sekce
J) a v rámci zpracovatelského průmyslu výroba potravinářských výrobků, nápojů a
tabákových výrobků (podsekce CA).
Ze srovnání odvětví klasifikovaných do jednotlivých skupin je zřejmé, že v rámci souboru
ekonomických subjektů byly identifikovány odchylky od národního (resp. regionálního)
hospodářství. Tyto odchylky jsou způsobeny odlišnostmi v pokrytí subjektů v rámci
národních účtů a v mikrodatech. Národní účty totiž pokrývají nejen mzdovou sféru, ale
zahrnují navíc i vládní instituce (a to vč. územních samosprávných celků), činnosti
sektoru domácností (vč. podnikatelů - fyzických osob), šedou a černou ekonomiku či
sledují transakce s nerezidenty. Oba datové zdroje ale jednoznačně ukazují, že
nadprůměrná úroveň produktivity práce i odměňování byla ve Zlínském kraji
identifikována u průmyslu (sekce C), peněžnictví a pojišťovnictví (sekce K) a
informačních a komunikačních činností (sekce J).
Výsledky studie přináší nový pohled na regionální ekonomiku ve Zlínském kraji. Pochopení
rozdílů mezi firmami je klíčové pro správné nastavení politik i pro volbu optimálních
opatření. Ukazuje se však, že ne všechny ukazatele zcela naplňují potřeby regionální
politiky a jejich špatné uchopení může vážně dopadnout na velkou část ekonomických
subjektů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné souběžně s ukazateli v podobě produktivity práce
a jednotkových nákladů práce sledovat i další ukazatele, např. investiční aktivitu firem.
Výsledky výzkumu na národní úrovni totiž naznačují, že investice do kapitálu fungují jako
substitut osobních nákladů (tj. subjekt volí mezi platbou za kapitál nebo za práci).
Přestože investice krátkodobě snižují podíl odměny za práci na nákladech firmy,
z dlouhodobého hlediska je vyšší investiční aktivita více než žádoucí. Vyšší míra
automatizace se totiž promítá do vyšší produktivity práce, která se zpětně promítá do
vyšších mezd. Role investic si tak nepochybně zaslouží pozornost v navazujícím výzkumu
i na regionální úrovni.
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Příloha 1 – Klasifikace CZ-NACE

Tabulka I: Sekce CZ-NACE
Odvětvová
skupina
Zemědělství

Průmysl a
stavebnictví

Sekce
CZ-NACE

Název

A

Zemědělství, lesnictví, rybářství

B

Těžba a dobývání

C

Zpracovatelský průmysl

D

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu

E

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi

F

Stavebnictví

G

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

H

Doprava a skladování

I

Ubytování, stravování a pohostinství

J

Informační a komunikační činnosti

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

M

Profesní, vědecké a technické činnosti

N

Administrativní a podpůrné činnosti

O

Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

P

Vzdělávání

Q

Zdravotní a sociální péče

R

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

S

Ostatní činnosti

T

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti
domácností produkujících blíže neurčené výrobky a
služby pro vlastní potřebu

U

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Služby
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Tabulka II: Podsekce zpracovatelského průmyslu dle klasifikace CZ-NACE
Podsekce
CZ-NACE

Název

CA

Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových
výrobků

CB

Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků

CC

Zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků z nich, tisk a
rozmnožování nahraných nosičů

CD

Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků

CE

Výroba chemických látek a chemických přípravků

CF

Výroba základních farmaceutických výrobků a
farmaceutických přípravků

CG

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových
minerálních výrobků

CH

Výroba základních kovů, hutní zpracování a slévárenství a
výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě
strojů a zařízení

CI

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a
zařízení

CJ

Výroba elektrických zařízení

CK

Výroba strojů a zařízení j.n.

CL

Výroba dopravních prostředků a zařízení

CM

Výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl a opravy a
instalace strojů a zařízení
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Příloha 2 – Produktivita práce a odměňování v jednotlivých
sekcích a podsekcích CZ-NACE v souboru
ekonomických subjektů ve Zlínském kraji

Popis výsledků v sekcích (podsekcích) klasifikace CZ-NACE
V příloze jsou uvedeny výsledky kvantifikované z databáze účetních závěrek týkající se
produktivity práce, průměrných osobních nákladů a jednotkových nákladů práce. Tyto
výsledky jsou uvedeny pouze v těch odvětvích, u nichž byla splněna publikační kritéria
(požadavky na anonymitu respondentů). Výsledky v jednotlivých odvětvích jsou kódovány
následujícím způsobem:
A. Produktivita práce kvantifikovaná v souboru ekonomických subjektů ve Zlínském kraji
v letech 2012-2017.
B. Průměrné osobní náklady kvantifikované v souboru ekonomických subjektů ve
Zlínském kraji v letech 2012-2017.
C. Jednotkové náklady práce kvantifikované v souboru ekonomických subjektů ve
Zlínském kraji v letech 2012-2017.
D. Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů ve Zlínském kraji v letech 2012-2017.
Požadavky na anonymitu byly sledovány důsledně v celém souboru i na úrovni panelu.
Vzhledem k nižšímu počtu subjektů zahrnutých do panelu (viz kapitola 1.1.1) není
u některých sekcí a podsekcí klasifikace CZ-NACE zveřejnitelná část D, přestože části A-B
uvedeny jsou.

Interpretace výsledků zobrazených formou krabičkových grafů (box-plotů)
9. decil

potenciální lídři
horní kvartil
průměr

80 % subjektů

50 % subjektů
medián

standard

dolní kvartil

méně výkonné subjekty
1. decil

Zdroj: vlastní zpracování, TREXIMA.
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Sekce A – Zemědělství, lesnictví a rybářství

A. Produktivita práce
Obrázek I: Diferenciace produktivity práce v sekci A ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek II: Diferenciace osobních nákladů v sekci A ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek III: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci A ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek IV: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v sekci A ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
 produktivity práce
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(4 subjekty v I. kvadrantu)
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(26 subjektů)
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 produktivity práce
a  prům. os. nákladů
(2 subjekty)

-10

Produktivita práce (průměrné tempo růstu)

 produktivity práce
a  prům. os. nákladů
(0 subjektů)

Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce B – Těžba a dobývání

V sekci B klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační kritéria
(především požadavek na anonymitu výstupů).
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Sekce C – Zpracovatelský průmysl

A. Produktivita práce
Obrázek V: Diferenciace produktivity práce v sekci C ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek VI: Diferenciace osobních nákladů v sekci C ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek VII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci C ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek VIII: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v sekci C ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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-15
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 produktivity práce
a  prům. os. nákladů
(17 subjektů)

Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CA – Výroba potravinářských výrobků, nápojů a
tabákových výrobků

A. Produktivita práce
Obrázek IX: Diferenciace produktivity práce v podsekci CA ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek X: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CA ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XI: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CA ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CB – Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících
výrobků

A. Produktivita práce
Obrázek XII: Diferenciace produktivity práce v podsekci CB ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Z18-0110
77│130

Evidenční číslo
Strana

B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XIII: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CB ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XIV: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CB ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CC – Zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků z
nich, tisk a rozmnožování nahraných nosičů

A. Produktivita práce
Obrázek XV: Diferenciace produktivity práce v podsekci CC ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Z18-0110
79│130

Evidenční číslo
Strana

B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XVI: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CC ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XVII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CC ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CD – Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků

V podsekci CD klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační
kritéria (především požadavek na anonymitu výstupů).

Z18-0110
81│130

Evidenční číslo
Strana

Podsekce CE – Výroba chemických látek a chemických
přípravků

V podsekci CE klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační
kritéria (především požadavek na anonymitu výstupů).
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Podsekce CF – Výroba základních farmaceutických výrobků a
farmaceutických přípravků

V podsekci CF klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační
kritéria (především požadavek na anonymitu výstupů).
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Podsekce CG – Výroba pryžových, plastových a ostatních
nekovových minerálních výrobků

A. Produktivita práce
Obrázek XVIII: Diferenciace produktivity práce v podsekci CG ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XIX: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CG ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XX: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CG ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek XXI: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v podsekci CG ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CH – Výroba základních kovů, hutní zpracování a
slévárenství a výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků kromě strojů a zařízení

A. Produktivita práce
Obrázek XXII: Diferenciace produktivity práce v podsekci CH ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XXIII: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CH ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XXIV: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CH ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek XXV: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v podsekci CH ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CI – Výroba počítačů, elektronických a optických
přístrojů a zařízení

V podsekci CI klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační
kritéria (především požadavek na anonymitu výstupů).
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Podsekce CJ – Výroba elektrických zařízení

A. Produktivita práce
Obrázek XXVI: Diferenciace produktivity práce v podsekci CJ ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XXVII: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CJ ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XXVIII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CJ ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CK – Výroba strojů a zařízení j.n.

A. Produktivita práce
Obrázek XXIX: Diferenciace produktivity práce v podsekci CK ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XXX: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CK ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XXXI: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CK ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek XXXII: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v podsekci CK ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CL – Výroba dopravních prostředků a zařízení

A. Produktivita práce
Obrázek XXXIII: Diferenciace produktivity práce v podsekci CL ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XXXIV: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CL ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XXXV: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CL ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

* V tomto roce počet ekonomických subjektů nesplňuje hranici nutnou pro výpočty.
Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Podsekce CM – Výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl
a opravy a instalace strojů a zařízení

A. Produktivita práce
Obrázek XXXVI: Diferenciace produktivity práce v podsekci CM ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XXXVII: Diferenciace osobních nákladů v podsekci CM ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XXXVIII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v podsekci CM ve Zlínském kraji
v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek XXXIX: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v podsekci CM ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu

V sekci D klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační kritéria
(především požadavek na anonymitu výstupů).
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Sekce E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi

A. Produktivita práce
Obrázek XL: Diferenciace produktivity práce v sekci E ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XLI: Diferenciace osobních nákladů v sekci E ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XLII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci E ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce F – Stavebnictví

A. Produktivita práce
Obrázek XLIII: Diferenciace produktivity práce v sekci F ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XLIV: Diferenciace osobních nákladů v sekci F ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XLV: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci F ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek XLVI: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v sekci F ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

A. Produktivita práce
Obrázek XLVII: Diferenciace produktivity práce v sekci G ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek XLVIII: Diferenciace osobních nákladů v sekci G ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek XLIX: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci G ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek L: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v sekci G ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce H – Doprava a skladování

A. Produktivita práce
Obrázek LI: Diferenciace produktivity práce v sekci H ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek LII: Diferenciace osobních nákladů v sekci H ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek LIII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci H ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek LIV: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v sekci H ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
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Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce I – Ubytování, stravování a pohostinství

A. Produktivita práce
Obrázek LV: Diferenciace produktivity práce v sekci I ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek LVI: Diferenciace osobních nákladů v sekci I ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek LVII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci I ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce J – Informační a komunikační činnosti

A. Produktivita práce
Obrázek LVIII: Diferenciace produktivity práce v sekci J ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek LIX: Diferenciace osobních nákladů v sekci J ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek LX: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci J ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

Z18-0110
116│130

Evidenční číslo
Strana

Sekce K – Peněžnictví a pojišťovnictví

V sekci K klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační kritéria
(především požadavek na anonymitu výstupů).
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Sekce L – Činnosti v oblasti nemovitostí

A. Produktivita práce
Obrázek LXI: Diferenciace produktivity práce v sekci L ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek LXII: Diferenciace osobních nákladů v sekci L ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek LXIII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci L ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti

A. Produktivita práce
Obrázek LXIV: Diferenciace produktivity práce v sekci M ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek LXV: Diferenciace osobních nákladů v sekci M ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek LXVI: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci M ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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D. Vztah mezi produktivitou práce a úrovní odměňování
Obrázek LXVII: Průměrná meziroční změna produktivity práce a průměrných osobních nákladů na
panelu ekonomických subjektů v sekci M ve Zlínském kraji v letech 2012-2017
 produktivity práce
a  prům. os. nákladů
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 produktivity práce
a  prům. os. nákladů
(8 subjektů)
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Produktivita práce (průměrné tempo růstu)

 produktivity práce
a  prům. os. nákladů
(2 subjektů)

Pozn.: Průměrné tempo růstu bylo vypočteno jako geometrický průměr meziročních změn u příslušného
ukazatele. Ekonomické subjekty, u nichž došlo během sledovaného období ke změně zařazení v rámci
klasifikace CZ-NACE (přesun mezi odvětvími), vstoupily do výpočtu v obou odvětvích.
Zdroj: Panel vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti

A. Produktivita práce
Obrázek LXVIII: Diferenciace produktivity práce v sekci N ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek LXIX: Diferenciace osobních nákladů v sekci N ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek LXX: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci N ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

V sekci O klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační kritéria
(především požadavek na anonymitu výstupů).
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Sekce P – Vzdělávání

V sekci P klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační kritéria
(především požadavek na anonymitu výstupů).
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Sekce Q – Zdravotní a sociální péče

A. Produktivita práce
Obrázek LXXI: Diferenciace produktivity práce v sekci Q ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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B. Průměrné osobní náklady
Obrázek LXXII: Diferenciace osobních nákladů v sekci Q ve Zlínském kraji v letech 2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.

C. Jednotkové náklady práce
Obrázek LXXIII: Diferenciace jednotkových nákladů práce v sekci Q ve Zlínském kraji v letech
2012-2017

Zdroj: Soubor vygenerovaný z Albertiny, zpracování TREXIMA.
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Sekce R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

V sekci R klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační kritéria
(především požadavek na anonymitu výstupů).
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Sekce S – Ostatní činnosti

V sekci S klasifikace CZ-NACE nesplňují údaje ve výpočetní databázi publikační kritéria
(především požadavek na anonymitu výstupů).
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