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Abstract
This paper describes deep changes in the income structure of the population of the Czech
Republic during the transformation process of 1990-1994. It subsequently analyzes these changes
in relation to the changes in the social structure of the population and different forms of
ownership. The changes in wages, social incomes and other incomes are examined. One of the
main features of the changes is, on the one hand, a decrease in the number of employees together
with a corresponding decrease in the sum of wages, and on the other hand the quick increase in
the income of small businessmen. The changes in average wages seen in different sectors of
production and services are analyzed in relation to changes in these sectors activities and
employment. Also the tax burden of the populace is discussed.
The changes in income inequality of different types of households are examined, mainly in
connection with the process of inflation in the first years of transition. Additionally, the applied
methods and implements for avoiding the growth of poverty are discussed.
This study hints also at the problems of the relevant statistical database and its quality in the
transformation period.

Abstrakt
Studie popisuje hluboké změny v příjmových strukturách obyvatelstva České republiky v
transformačním období 1990 - 1994 a analyzuje tyto změny ve vztahu ke změnám v sociálním
složení obyvatelstva a ke změnám ve vlastnických vztazích. Zkoumá změny v pracovních,
sociálních a ostatních příjmech. Analyzuje jeden z hlavních rysů změn přesun velkého počtu osob
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od zaměstnaneckého poměru (a s tím spojený pokles podílu mezd v celkových příjmech) k rychle
rostoucí vrstvě samostatně činných subjektů v prvních letech transformace. Strukturální
odvětvové změny ve výši průměrných mezd jsou analyzovány v relaci ke změnám v odvětvových
výkonech a zaměstnanosti. Je dokumentován růst soukromého sektoru a růst příjmů v tomto
sektoru. Dále je zkoumán vztah disponibilních příjmů a daňového břemene obyvatelstva.
Příjmová diferenciace a diferenciace v úsporách obyvatelstva je zkoumána podle jednotlivých
typů domácností, zejména v souvislosti s inflačním procesem v prvních letech transformace a
jsou popsány nástroje použité k zabránění růstu chudoby.
Práce také poukazuje na problematiku příslušné datové základny a její kvality v období
transformace.

