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1 Úvod 

Tématem diplomové práce je Konkurenceschopnost regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky. 

Konkurenceschopnost je v dnešním světě jednou z nejsledovanějších charakteristik, pomocí 

které jsou hodnoceny ekonomiky z celého světa. Tento koncept se na makroekonomické úrovni 

začal objevovat postupně s rozvojem globalizačních procesů ve světové ekonomice  

a to díky velkému nárůstu konkurenčních tlaků mezi jednotlivými zeměmi v průběhu  

70. a později 80. let 20. století. Konkurenceschopnost se stala oblíbeným pojmem, neboť 

všichni chtějí žít v té nejkonkurenceschopnější ekonomice. Proto postupně vzniká řada 

ukazatelů, které ji měří a hodnotí. Definice konkurenceschopnosti se v ekonomické literatuře 

liší. Přestože neexistuje jednotná interpretace tohoto pojmu, lze vysledovat několik úhlů 

pohledu a teoretických přístupů na tento koncept. 

Proces rozšiřování Evropské unie (EU) vytváří pro původních patnáct států (EU15) i pro nové 

členské státy nové podmínky a možnosti jejich rozvoje v rámci evropské a světové ekonomiky. 

Na jedné straně se musí členské státy EU vyrovnávat s náročným konkurenčním prostředím 

jednotného vnitřního trhu, na straně druhé získávají větší možnosti v otevřené globální 

ekonomice. Hlavní podmínkou úspěšné existence v tomto prostředí se stává 

konkurenceschopnost – schopnost obstát v mezinárodním prostředí a zajistit růst blahobytu  

a životní úrovně obyvatel. Konkurenceschopnost tak stojí v popředí zájmu všech států  

a integračních seskupení a zdaleka přesahuje rozměr evropského integračního procesu. 

Tématika konkurenceschopnosti je v současné době velmi zajímavým předmětem 

k vypracovávání mnoha ekonomických analýz. Ačkoli neexistuje žádná jednotná definice jako 

pojmu, zůstává konkurenceschopnost jako základní měřítko hodnocení výkonnosti ekonomik  

a zároveň je chápána jako ukazatel úspěšnosti území (státu/regionu) v širším 

(mezinárodním/národním) srovnání. 

V EU je proces dosahování vyšší úrovně konkurenceschopnosti výrazně viditelný díky 

heterogenitě států a regionů, projevující se v mnoha oblastech. Ačkoli EU patří k hlavním 

aktérům mezinárodních ekonomických vztahů a k nejrozvinutějším částem světa s vysokou 

životní úrovní, existují mezi členskými státy a jejich regiony hospodářské, sociální a územní 

disparity. Problematika konkurenceschopnosti je tedy spojována s problematikou hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti, která odráží rozdíly v hospodářských, sociálních a územních 
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politikách členských států EU a jejich regionů, soudržnost a konkurenceschopnost jsou 

komplementární cíle EU. 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení konkurenceschopnosti 35 regionů NUTS 2 uskupení 

zemí Visegrádské čtyřky za období 2000-2012 prostřednictvím ekonometrické analýzy 

panelových dat. Vodítko pro vhodný výběr ukazatelů nachází diplomová práce v konceptu 

indexu regionální konkurenceschopnosti (Regional Competitiveness Index).  

Hypotéza této diplomové práce je odvozena od vlivu regionů NUTS 2 na celkovou 

konkurenceschopnost EU27 a vychází z předpokladu, že největší vliv na celkovou 

konkurenceschopnost EU27 budou mít regiony zahrnující aglomerace hlavních měst států 

Visegrádské čtyřky, tzn. regiony NUTS 2 Praha, Středo-maďarský region, Mazovské 

vojvodství a Bratislavský kraj. Je předpokládáno, že nejlepšího skóre dosáhnou aglomerační 

regiony a nejhůře, tedy nejmenší vliv na celkovou konkurenceschopnost, budou mít periferní, 

tzn. nejvzdálenější regiony NUTS 2 od hlavních aglomerací zemí Visegrádské čtyřky.  

Pro stanovení hypotézy je v práci z hlediska metodiky vědecké práce využito metody 

generalizace, pro stanovení cíle práce metoda indukce. Generalizace znamená zevšeobecnění, 

resp. metodu tvoření obecných pojmů z pojmů méně obecných nebo jedinečných, indukce je 

proces vyvozování obecného závěru na základě poznatků o jednotlivostech, zajišťuje přechod 

od jednotlivých soudů k obecným. Ve druhé kapitole je použita metoda abstrakce, kterou se 

rozumí myšlenkový proces, v jehož rámci se u různých objektů vydělují pouze jejich podstatné 

charakteristiky (nepodstatné se neuvažují), čímž se ve vědomí vytváří model objektu osahující 

jen ty charakteristiky či znaky, jejichž zkoumání umožňuje získat odpovědi na otázky, které 

jsou kladeny. Ve třetí kapitole při porovnávání států Visegrádské skupiny bylo použito metody 

analýzy a komparace. Analýza je proces faktického nebo myšlenkového rozčlenění celku (jevu, 

objektu) na části. Je to rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku k částem. Analýza 

umožňuje oddělit podstatné od nepodstatného, odlišit trvalé vztahy od nahodilých. Komparací 

rozumíme srovnávání, porovnávání, přirovnávání. V rámci měření používáme speciální metodu 

makroekonomického modelování. Makroekonomické modelování je analytickým nástrojem 

určeným k popisu fungování ekonomiky země nebo regionu. Makroekonomické modely jsou 

obvykle navrženy tak, aby zkoumaly dynamiku kumulovaného množství. 

Diplomová práce je strukturovaná do tří obsahových kapitol, z čehož dvě jsou teoretického 

charakteru a jedna praktická, čili ověřovací. Ve druhé kapitole je shrnuta problematika 

teoretické definice, pojetí pojmu regionální konkurenceschopnosti z historického  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/metoda
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a novodobého hlediska a hodnocení konkurenceschopnosti včetně popisu indexu regionální 

konkurenceschopnosti, který byl v roce 2013 inovován oproti starší verzi z roku 2010. 

V kapitole jsou popsány jednotlivé pilíře indexu regionální konkurenceschopnosti, jejich 

indikátory a matematické vyjádření výpočtu. Ve třetí kapitole je přiblíženo pojetí Visegrádské 

čtyřky, každý stát této skupiny je rozebrán v několika oblastech. V podkapitolách jsou 

vytvořeny socioekonomické analýzy jednotlivých států a administrativně-správní a regionální 

uspořádání států. Zařazeno je také grafické znázornění pěti ukazatelů, které jsou klíčové pro 

následný ekonometrický model panelových dat. Čtvrtá kapitola se věnuje ekonometrickému 

modelování a hodnocení úrovně konkurenceschopnosti v regionech NUTS 2 Visegrádské 

čtyřky. Je zde zpracován ekonometrický panelový model s fixními efekty, který je prostředkem 

pro vyjádření nejkonkurenceschopnějšího regionu NUTS 2 Visegrádské skupiny. Tato 

závěrečná kapitola popisuje datovou základnu modelu, formální matematický zápis a také 

následné zhodnocení regionů NUTS 2 z pohledu nejkonkurenceschopnějšího regionu včetně 

těch méně úspěšných. 

Diplomová práce vychází z informací, které byly čerpány z důvěryhodných a osvědčených 

zdrojů, jak v elektronické, tak knižní podobě. Nejdůležitějším zdrojem celé diplomové práce je 

datová základna relevantních ukazatelů konkurenceschopnosti regionů V4, která je tvořena 

výběrem z databáze regionálních dat vykazovaných Evropským statistickým úřadem 

(EUROSTAT) a ze statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Pro 

dané metody ekonometrické analýzy byl k této diplomové práci využit softwarový nástroj 

EViews 7 a Microsoft Office Excel 2013.  
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2 Teoretická východiska regionální konkurenceschopnosti 

v podmínkách Evropské unie 

Konkurenceschopnost je v současné době jednou z nejsledovanějších charakteristik národních 

ekonomik a stále více se objevuje při hodnocení jejich prosperity, blahobytu či dosažené životní 

úrovně. Konkurenceschopnost nemá jednotnou definici, proto tato kapitola obsahuje vysvětlení 

konkurenceschopnosti z více pohledů. 

2.1 Teoretická koncepce a pojetí pojmu konkurenceschopnost 

Zkoumání pojmu konkurenceschopnosti zemí patří mezi poměrně nové skutečnosti 

ekonomické vědy. Můžeme říci, že se jedná o poměrně spornou záležitost. Mezi hlavní problém 

patří relevantní identifikace tohoto pojmu. Ještě na počátku 80. let minulého století se pojem 

konkurenceschopnost používal téměř výlučně na podnikové úrovni. Následující podkapitoly 

objasňují, jak se během ubíhajících let význam tohoto pojmu více a více rozvíjel směrem 

k národní úrovni. 

2.1.1 Definice pojmu konkurenceschopnost 

U obecné definice konkurenceschopnosti se obvykle setkáváme s problémem konkrétního 

vymezení konkurenceschopnosti, a to z důvodu neexistence jednotné definice jejího významu 

a chápání. Avšak i přesto zůstává jedním ze základních měřítek hodnocení výkonnosti 

ekonomiky a současně je odrazem úspěšnosti území (státu, regionu) v širším srovnání. Tato 

skutečnost stojí na tom, zda konkurenceschopnost chápeme v absolutním či relativním smyslu.  

V absolutním smyslu lze za konkurenceschopnou považovat každou firmu, která působí na trhu 

a dosahuje ekonomicky pozitivních výsledků vůči druhým firmám. Na druhou stranu, 

v relativním smyslu, se konkurenceschopnost firmy odvozuje z její pozice vůči dalším firmám. 

Z dlouhodobého hlediska lze považovat za nejkonkurenceschopnější ty firmy, které se drží na 

trhu po delší období, neboť nekonkurenceschopné firmy jsou z trhu vytlačovány. K potížím pak 

dochází, chceme-li konkurenceschopnost posuzovat a hodnotit na makroekonomické, či 

regionální úrovni. Tato skutečnost si vyžaduje použití složitějších přístupů a technik. 

Z ekonomického hlediska je konkurenceschopnost obecně charakterizována jako pojem, který 

souhrnným způsobem vyjadřuje schopnost země proniknout svým zbožím a službami na 

zahraniční trhy a z mezinárodní směny získávat komparativní výhody. 

Konkurenceschopnost ekonomiky není úzce vymezeným jevem, který by bylo možno měřit 
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jedním ukazatelem konkurenční schopnosti, některé složky totiž lze kvantifikovat a jiné jsou 

kvalitativní povahy (neměřitelné). Dnes je konkurenceschopnost ekonomiky charakterizována 

jako pojem, který syntetickým způsobem vyjadřuje schopnost země proniknout svým zbožím 

a službami na zahraniční trhy a z mezinárodní směny získávat komparativní výhody1.  

2.1.2 Pojetí konkurenceschopnosti z historického hlediska 

Z historického hlediska lze pojímat konkurenceschopnost z různých úhlů pohledu a na různých 

úrovních. Klasičtí ekonomové vyhodnocovali konkurenceschopnost na základě statistik  

o základních výrobních faktorech, jako je půda, kapitál, přírodní zdroje a pracovní síla.  

Adam Smith a jeho specializace ve formě dělby práce odhalila možnost vytvářet úspory 

z rozsahu a tak se odlišovat v produktivitě mezi národy, tudíž si konkurovat. Vliv na 

produktivitu lze pozorovat také v konceptu komparativních výhod Davida Ricarda.  

V rámci neoklasické ekonomické teorie je v nejvýznamnějším postavení Cambridgeská škola 

s jejím zakladatelem Alfredem Marshallem, který se zabýval zkoumáním územní koncentrace 

průmyslových odvětví. Dospěl k názoru, že se průmyslová odvětví často shlukují na jednom 

místě a dochází tak k různým typům výhod, například úspory z rozsahu. Figurují zde základní 

předpoklady neoklasických teorií, tj. dokonalá informovanost, konstantní výnosy z rozsahu  

a plná dělitelnost a dostupnost výrobních faktorů, které vytváří podmínky pro neoklasický 

model dokonalé konkurence. 

Ve 20. století přispěli k lepšímu chápání konkurenceschopnosti především Joseph  

A. Schumpeter, který ve své evoluční teorii zdůrazňoval klíčovou úlohu podnikatele pro další 

rozvoj, a Robert Solow, novou teorií ekonomického růstu. Významný posun v teorii 

konkurenceschopnosti přinesla rozvojová ekonomie, která v modelech jádro-periferie 

nabourala do jisté míry klasický koncept teorie rovnováhy (konvergenční teorie) a objasňuje 

reálnou skutečnost, proč mohou mezinárodní a především meziregionální rozdíly v rozvoji 

území přetrvávat, či se dokonce zvyšovat. V této teorii, díky rostoucím výnosům v rychleji 

rozvíjejících se regionech, dochází k vzdalování se výrobních faktorů (zejména pracovní síly) 

od pomaleji rozvíjejících se regionů a je zde vysvětlována nezbytnost a nutnost intervence ze 

                                                 
1 WOKOUN, René et al.  Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky. Ústí nad Labem: 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012. 126 s. ISBN 978-80-7414-534-6. 
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strany státu. Zásadní přínos v chápání konkurenceschopnosti přináší teorie endogenního růstu, 

které mění dosavadní pohled na technologický pokrok jako na exogenní faktor rozvoje. David 

Romer definuje úlohu technického pokroku jako zdroje endogenního rozvoje a zdůrazňuje 

základní význam inovací a znalostí v ekonomice2. 

Jedním z nejvýznamnějších autorů 20. století, který velmi přispěl k vysvětlení teorie 

konkurenceschopnosti, je Michael E. Porter, ten v roce 1990 v knize Konkurenceschopnost 

národů propojil konkurenceschopnost s produktivitou a položil základy tzv. mikroekonomické 

teorie konkurenceschopnosti s modelem diamantu, ve kterém definoval její hlavní 

determinanty. Konkurenceschopnost popsal prostřednictvím následujících faktorů: faktory 

vstupů, faktory poptávky, faktory generované přítomnosti příbuzných a podpůrných odvětví, 

faktory generované strategiemi a charakterem konkurence firem a dále faktory vlivu vlády  

a náhody. Porter zastává názor, že konkurenční výhody jsou v globální ekonomice silně 

lokalizovány a vznikají z koncentrace vysoce specializovaných znalostí, institucí, 

příbuzných firem a zákazníků. V souladu s tímto prosazuje koncept klastrů, které chápe jako 

geografická soustředění vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů  

a poskytovatelů služeb, což je mnohem bližší regionálnímu než odvětvovému členění systému 

národní ekonomiky. Novodobé výzkumné práce v oblasti konkurenceschopnosti zdůrazňují 

úlohu znalostí jako stále významnější faktor pro dosažení konkurenceschopnosti ve společnosti 

postavené na znalostech3. 

Z výše uvedených pohledů historických škol vyplývá skutečnost, že právě ekonomická 

výkonnost je velmi často vnímána jako projev konkurenceschopnosti.  

  

                                                 
2 HANČLOVÁ, Jana et al. Makroekonometrické modelování české ekonomiky a vybraných ekonomik EU. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 2010. 310 s. ISBN 978-80-248-2353-9.  
3 PORTER, Michael E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990. ISBN 0-684-

84147-9. 
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2.1.3 Teoretické vymezení a pojetí konkurenceschopnosti 

Pojem konkurenceschopnost lze chápat v různých rovinách, a to především na 

mikroekonomické (firemní) a rovině makroekonomické (ekonomika jako celek). Obě úrovně 

se však od sebe liší.  

Konkurenceschopnost na mikroekonomické úrovni 

Podle M. E. Portera4 lze mikroekonomickou konkurenceschopnost chápat jako schopnost 

podniků poskytovat výrobky a služby stejně nebo efektivněji než jejich nejbližší konkurenti. 

Konkurenceschopnost firem je odvozována od základního zdroje konkurenceschopnosti  

– konkurenční výhody, kterou firmy získávají např. svými způsoby organizace, výroby  

a působením na trzích ve srovnání se svými tržními soupeři, a souvisí se schopností firmy udržet 

si svou pozici na trhu. Navíc je úspěch firmy závislý především na její inovační schopnosti, 

umu vytvářet efektivní marketingový systém a budování vlastní značky5.  

Většina teoretických přístupů se shoduje na tom, že synonymem pro konkurenceschopnost je 

z hlediska příčin produktivita a z hlediska důsledků zvyšující se životní úroveň  

a zaměstnanost na daném území. Konkurenceschopnost je pak měřena prostřednictvím 

produktivity, protože vysoká úroveň produktivity vedle sebe umožňuje dosažení vysokých 

mezd a tedy i vysoké životní úrovně. Z mikroekonomického pohledu je konkurenceschopnost 

také základem úspěchu všech podnikatelských subjektů.  

Konkurenceschopností podniků (firem) lze tedy rozumět schopnost poskytovat výrobky  

a služby stejně nebo efektivněji než jejich významní konkurenti. Znamená to mít trvalý úspěch 

na mezinárodních trzích bez ochranářských opatření či subvencí. Měřítkem 

konkurenceschopnosti firmy v obchodovatelném zboží je její ziskovost, exportní ukazatele  

a podíl na globálním a regionálním trhu. U neobchodovatelných zboží je měření 

konkurenceschopnosti velmi obtížné, neexistuje totiž přímý měřitelný ukazatel, či test tržní 

výkonnosti. Měřítkem bývá tedy ziskovost firmy, náklady a kvalita. 

Konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni 

U teoretického vymezení konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni se setkáváme 

s rozvojem globalizačních procesů ve světové ekonomice, a to vzhledem k silnému vzrůstu 

                                                 
4 PORTER, Michael E. The Economic Performance of Regions. Hants: Carfax Publishing, 2003. ISSN 0034-3404. 
5 ENRIGHT Michael J. et al. The Challenge of Competitiveness. New York: St. Martin´s Press, 1996. ISBN 978-

03- 1215-851-4. 
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konkurence mezi jednotlivými světovými ekonomickými centry. Dle jednoho z nejčastějších 

výkladů znamená, že jedna organizace, oblast (území, stát, region) má potenciál být určitým 

způsobem a z ekonomického hlediska výkonnější než jiná. Konkurenceschopnost státu patří  

k hlavním prioritám hospodářských politik zemí, přesto neexistuje jednotné vymezení  

a chápání konkurenceschopnosti na národní úrovni.  

Zatímco o výkladu firemní konkurenceschopnosti se moc nediskutuje, o pojmu národní nebo 

teritoriální konkurenceschopnost se vedou četné odborné diskuse. Základním problémem je, 

zda území (města, regiony, či státy) mezi sebou soutěží nebo zda konkurenceschopnost je 

nepřiměřené označení pro hodnocení zdraví a úspěšnosti ekonomiky. Paul Krugman, známý 

americký ekonom, odsuzuje používání pojmu národní konkurenceschopnost s tím, že území 

nejsou firmy, a proto spolu nesoutěží tak jako firmy. Na druhé straně se pojem 

konkurenceschopnost neustále objevuje při hodnocení ekonomiky, prosperity, blahobytu  

a dosažené životní úrovně států, regionů a měst. Ideové východisko by mohlo být paradigma 

neoliberalismu, kdy by byly národní ekonomiky co nejvíce otevřené s minimální rolí národních 

států6. 

Lze říci, že území spolu skutečně soutěží ve vytváření, přitahování a udržení ekonomické entity 

– firem i jednotlivců, kteří budou generovat nová pracovní místa, nové příležitosti a tím  

i bohatství. Jedna z definic říká, že konkurenceschopnost států můžeme shrnout jako schopnost 

občanů dosahovat vysoké a rostoucí životní úrovně.  

Definice konkurenceschopnosti dle Světového ekonomického fóra 

Nejširší vysvětlení konkurenceschopnosti poskytuje Světové ekonomické fórum (WEF), když 

definuje konkurenceschopnost jako: soubor institucí, politik a faktorů, které určují úroveň 

produktivity země. To znamená, že konkurenceschopnost země je ovlivněna jednotlivými 

složkami hospodářství. Nejde jen o ekonomickou výkonnost, ale také o životní úroveň obyvatel, 

sociální ochranu, stav životního prostředí, soubor institucí a mnoho dalších.  

  

                                                 
6 KLVAČOVÁ, Eva a Jiří MALÝ. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha: Vzdělávací 

středisko na podporu demokracie, 2008. 100 s. ISBN 978-80-903122-8-9. 
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Definice konkurenceschopnosti dle OECD 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) popisuje konkurenceschopnost jako 

míru výhod dané země či znevýhodnění prodávat své výrobky na zahraničních trzích. Oficiální 

definice je však omezena pouze na ekonomický aspekt země, konkurenceschopnost pak 

znamená: „schopnost korporací, odvětví, regionů, národů a národních celků generovat vysokou 

úroveň příjmů z výrobních faktorů i relativně vysokou úroveň jejich využití na udržitelné úrovni 

za současného vystavení mezinárodní konkurenci“7.  

Definice konkurenceschopnosti dle Evropské komise 

Jednu z vhodných definic národní konkurenceschopnosti uvádí i Evropská komise v rámci Šesté 

zprávy o sociální a ekonomické situaci a rozvoji regionů v EU z roku 1999, kdy je národní 

konkurenceschopnost chápána jako schopnost produkovat zboží a služby, které vyhovují 

podmínkám mezinárodních trhů, a současně schopnost dosahovat vysokých  

a udržitelných příjmů8.  

Evropská unie a soudržnost 

Evropská unie spojuje otázky konkurenceschopnosti také s problematikou hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti. Koncept soudržnosti v EU a jeho praktická realizace v podobě 

politiky soudržnosti EU tvoří jednu z klíčových otázek současného a budoucího rozvoje 

evropské integrace. V tomto ohledu je nezbytné zabývat se zejména regionálním rozměrem 

konkurenceschopnosti a metodikou měření konkurenceschopnosti ve vztahu ke státům  

a regionům9. 

Evropská unie pozoruje rozdíly mezi regiony na ekonomické a sociální úrovni v rámci politiky 

soudržnosti. Územní úrovně byly přidány k zajištění udržitelného územního rozvoje na počátku 

nového tisíciletí. To bylo důvodem, proč se EU rozhodla sledovat konkurenceschopnost svých 

regionů, aby se zaměřila na lepší strukturální pomoc a soustředila svou podporu na méně 

rozvinuté regiony.  

                                                 
7 DURAND, M., J. SIMON a C. WEBB. OECD's Indicators of International Trade and Competitiveness. OECD 

Economics Department Working Papers. [online] 1992. [cit. 2. 4. 2014]. Dostupné z: http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj88nr.pdf?expires=1396384356&id=id&accname=guest&checksum=D7

A71C4DBEF45041889039481ECD2449. 
8 EUROPEAN COMMISSION. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU.  

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999. ISBN 92-828-6817-6. 
9 HANČLOVÁ, Jana et al., ref. 2. 
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Jiná definice ze strany Evropské unie je uvedena ve zprávě Evropské komise  

o konkurenceschopnosti (European Competitiveness Report) z roku 2000, která uvádí, že 

ekonomika je konkurenceschopná, pokud se její obyvatelstvo těší trvale vysoké a rostoucí 

životní úrovni a trvalé vysoké zaměstnanosti10. Definujeme-li konkurenceschopnost v dlouhém 

období, pak jsou brány v úvahu také ekologické důsledky a intenzita využívání zdrojů 

s ohledem na udržitelný růst, možnosti a kapacitu ekosystémů území států.  

Index regionální konkurenceschopnosti se zaměřuje na měření konkurenceschopnosti 

územních celků, které jsou nižší než celostátní úrovni. Existuje tak mnoho způsobů, jak 

pochopit konkurenceschopnost11. 

2.1.4 Hodnocení konkurenceschopnosti  

Hodnocení konkurenceschopnosti států na světové úrovni vytváří OECD, konkrétně Institut pro 

rozvoj řízení (Institute for Management Development), který vydává každoročně Ročenku 

světové konkurenceschopnosti (The World Competitiveness Yearbook), vykazující data 58 zemí 

prostřednictvím 327 sledovaných ukazatelů a čtyř hlavních skupin faktorů (ekonomická 

výkonnost, efektivnost vlády, efektivnost podniků a infrastruktura).  

Ve světovém měřítku zaznamenává data také Světové ekonomické fórum (World Economic 

Forum), které vydává Zprávu o světové konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness 

Report), obsahující data 139 zemí, prostřednictvím 12 sledovaných pilířů s podskupinami 

ukazatelů a vytváří Index globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Index), 

Index mikroekonomické konkurenceschopnosti (Microekonomics Competitiveness Index)  

a Index růstové konkurenceschopnosti (Growth Competitiveness Index)12. 

S projevem konkurenceschopnosti regionů je spojována ekonomická výkonnost regionů, s touto 

skutečností souvisí dva významné aspekty:  

 Výkonnost států (resp. regionů) je chápána jako ekonomický růst a tento růst je 

nejčastěji znázorňován ukazatelem hrubého domácího produktu (HDP). 

                                                 
10 SKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, 2004.  

160 s. ISBN 80-7329-059-6. 
11  VAHALÍK, Bohdan a Michaela STANÍČKOVÁ. Comparison of Regional Competitiveness Index After EU 

Enlargement. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration, 

Special Edition. Vol. x, No. x, 2014. s. xx-xx. ISSN 1211-555X. (článek v recenzním řízení) 
12 SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost české ekonomiky: (vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 

2006. ISBN 80-210-4157-9. 
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 Ekonomické teorie přitom nestojí vyloženě na konkurenceschopnosti, ale spíše na 

potenciálních zdrojích konkurenceschopnosti, hnací síly konkurenceschopnosti nebo na 

důsledky realizovaného typu hospodářské politiky na konkurenceschopnost13. 

2.2 Teoretické vymezení pojmu regionální konkurenceschopnost 

V současnosti sehrávají regiony stále významnější úlohu v ekonomickém rozvoji států.  

O regionální konkurenceschopnosti se stále častěji hovoří v souvislosti s globální ekonomikou, 

kdy se regiony pomalu stávají hnacími silami, tzv. „motory“ ekonomiky. V Evropě se dokonce 

hovoří o regionech, jako o lokomotivách rozvoje, protože v celosvětovém měřítku dochází ke 

koncentraci a specializaci ekonomických aktivit a k tzv. klastrování14. 

Současné ekonomické základy území (lokalit, regionů) jsou ohroženy přesunem výrobních 

aktivit do míst s lepšími podmínkami, a přitom nejde o podmínku levnější pracovní síly. 

V poslední době jsou trendem například vědeckovýzkumné aktivity a mezinárodní call centra.  

Na regulační úrovni neexistují automatické a efektivní kompenzační a regulační mechanismy 

jako na úrovni státu. Naopak migrace mobilních faktorů, kapitálu a práce jsou pro regiony 

hrozbou. Na rozdíl od států, které mají možnost soutěžit na základě komparativní výhody, 

regiony nemají předem určenou roli v mezinárodní dělbě práce a soutěží na základě principu 

absolutní výhody15. Konkurenceschopnost regionů je značně ovlivněna regionalizací veřejných 

politik. Postupně tedy nastává přesun koordinačních a rozhodovacích aktivit na regionální 

úroveň.  

Regionální konkurenceschopnost je významným faktorem rozvoje regionu. Regiony, města  

a obce spolu soutěží při vytváření, získávání, udržení a podporování ekonomických subjektů. 

Tyto ekonomické subjekty stabilizují či generují nová pracovní místa, nové příležitosti, přičemž 

mají zásadní vliv na prosperitu, blahobyt a životní úroveň regionů a obcí. Regionální 

konkurenceschopnost charakterizuje schopnost regionů generovat příjmy a udržet 

úroveň zaměstnanosti v rámci národní a mezinárodní konkurence16.  

                                                 
13 HANČLOVÁ, Jana et al., ref. 2. 
14 Klastrování znamená místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Pojem 

klastr představuje vyústění různých proudů teorie a praxe ekonomického rozvoje; spolupráci a propojení mezi 

firmami (sítě), aglomerační výhody (externí úspory), sociální kapitál, transfer a šíření technologií. Všechny tyto 

výhody přispívají k tzv. kolektivní efektivnosti regionu, která je kombinací externích aglomeračních úspor  

a společných akcí účastníků klastrů. Blíže např. Porter, 1990; Skokan, 2004. 
15 HANČLOVÁ, Jana et al., ref. 2. 
16 WOKOUN, René et al., ref. 1. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Instituce
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Podle M. Storpera je územní konkurenceschopnost (na místní i regionální úrovni) definována 

jako „schopnost místní ekonomiky přitáhnout firmy se stabilními nebo rostoucími podíly na 

trhu a současně schopnost této regionální ekonomiky zajistit stabilní nebo rostoucí životní 

standard participujících stran“17. Přičemž hospodářský rozvoj je v tržních ekonomikách 

jednoznačně spojen s pojmem konkurenceschopnosti jako základního měřítka dlouhodobé 

úspěšnosti firem a rovněž států a jejich regionů. Jednotlivé regiony si vzájemně konkurují 

nejrůznějšími způsoby – atraktivitou podnikatelského prostředí, pracovní silou, kapitálem – 

regionální konkurenceschopnost je pak třeba chápat jako souhrn synergie  

a komplementarity, ke kterým dochází v rámci podnikatelských a dalších socioekonomických 

aktivit rozvíjených v daném regionu18.  

Regionální konkurenceschopnost lze tedy obecně vymezit jako: „schopnost regionu 

v podmínkách volné konkurence vyrábět zboží a služby, odpovídající potřebám trhu, jejichž 

realizace zvyšuje blahobyt regionu, státu a jeho občanů. Za hnací síly regionální 

konkurenceschopnosti je považováno podnikání, inovace, talent a dostupnost“19. 

2.2.1 Faktory ovlivňující konkurenceschopnost regionu 

V rámci regionální konkurenceschopnosti lze definovat určité obecné faktory (rysy), přičemž 

mezi základní rysy ovlivňující konkurenceschopnost regionu patří: 

 Dovednost pracovní síly, měřená rozsahem hladiny dosaženého vzdělání  

a práceschopným obyvatelstvem; 

 fyzická a sociální infrastruktura, měřená hladinou základní infrastruktury a dopravní 

dostupnosti; 

 výkonnost veřejného sektoru, daná výkonností veřejných institucí a inovačními 

kapacitami a 

 výkonnost v produktivitě, měřená vztahy mezi příjmy a zaměstnaností. 

Produktivita či výkonnost regionů může záviset na řadě klíčových faktorů, respektive zdrojů 

konkurenceschopnosti. Regionální rozdíly v ekonomickém růstu jsou také velmi často 

posuzovány podle míry technologického pokroku, který může být vnímán jako endogenní či 

                                                 
17 STORPER, Michael. The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. New York: Guildford 

Press, 1997. 338 s. ISBN 1-57230-2858. 
18 MELECKÝ Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Hodnocení konkurenceschopnosti regionů České republiky  

v kontextu Lisabonské strategie. Ostrava: Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. 

2011, roč. 14, č. 3. ISSN 1212-3951. 
19 WOKOUN René et al., ref. 1. 
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exogenní proměnná v závislosti na použitém modelu. Rozdílná úroveň ekonomické výkonnosti 

a produktivity znázorňuje pyramidový model konkurenceschopnosti na obrázku 2.1. 

Regionální konkurenceschopnost je odrazem propojení čtyř hlavních faktorů (zdrojů), kterými 

jsou struktura ekonomických aktivit, úroveň inovací, stupeň dostupnosti regionů a úroveň 

dosaženého vzdělání pracovních sil. Konkurenceschopnost regionu je dána schopností regionu 

etablovat se v národní ekonomice, dokázat předvídat změny její struktury a reagovat na 

hospodářská opatření. 

Obrázek 2.1: Pyramidový model regionální konkurenceschopnosti 

Zdroj: GARDINER, B., R. MARTIN a P. TAYLER [online], 2004; vlastní zpracování 

Mezi produktivitou a zaměstnaností lze vypozorovat široké spektrum vztahů. Je zde mnoho 

faktorů, které samy ovlivňují, nebo další, které naopak působí na produktivitu a zaměstnanost. 

Celková produktivita, měřená jako HDP na obyvatele se rozkládá na tři následující elementy, 

uvedené v rovnici 2.1: 

   ,PV

PV

OHDP HDP Z

P Z O P
    (2.1) 

kde: 
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HDP   představuje hrubý domácí produkt; 

P   objem populace; 

Z   počet zaměstnaných osob a 

OPV   počet osob v produktivním věku. 

 

Praktická použitelnost této rovnice k porovnávání konkurenceschopnosti regionů je vcelku 

vysoká. Někdy se uvádí, že je vhodné vyloučit poslední element z dalších analýz, protože 

relativně málo přispívá ke změně HDP na obyvatele. Výkonnostní konkurenceschopnost 

regionu se tak rozpadá na dvě části: pracovní produktivita a míra zaměstnanosti. Každý 

konkurenceschopný region by se měl tedy podle J. Malinovského20 vyznačovat vysokou úrovní 

produktivity, udržitelným růstem příjmů a vysokou zaměstnaností. 

Dále lze regionální konkurenceschopnost charakterizovat souborem ekonomických, sociálních, 

politických, ekologických, organizačních a dalších faktorů. Evropská unie si pro programové 

období 2007–2013 stanovila následující faktory, které jsou principiálně obdobné s faktory 

uvedenými ve strategii Evropa 202021 a které považuje za významné z hlediska regionální 

konkurenceschopnosti: 

 Inovační strategie; 

 výzkum a vývoj, výzkumné projekty; 

 využití územního/ regionálního potenciálu; 

 správa věcí veřejných; 

 partnerství, uskupení; 

 podnikání, inovace, rozvoj služeb; 

 kvalifikovaná pracovní síla; 

 kulturní služby a 

 informační a komunikační technologie. 

  

                                                 
20 MALINOVSKÝ, Jan. Evropská koncepce regionální konkurenceschopnosti a aktivity. In: Regionální politika 

kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie, 2002. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 102-112. 
21 EVROPSKÁ KOMISE. Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Brusel: 

Evrospká komise [online]. 2010. [10. 3. 2014]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF. 
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Nejčastěji definovanými faktory regionální konkurenceschopnosti v českých koncepčních  

a strategických dokumentech jsou22: 

 Prostorové předpoklady; 

 zachování a rozvoj dědictví; 

 liberalizace trhu; 

 lidský kapitál (vzdělanost, kvalifikace); 

 tvorba pracovních sil; 

 kvalitní podmínky pro bydlení; 

 prevence kriminality; 

 podniky a podnikavost; 

 věda a výzkum, transfer technologií a znalostí; 

 inovace; 

 informační a komunikační technologie; 

 rozvinutá dopravní a technická infrastruktura; 

 síť kontaktů, know-how; 

 dlouhodobá spolupráce mezi firmami, výzkumnými centra a veřejným 

sektorem; 

 přístup a možnost využívat rizikový kapitál pro malé a střední podniky; 

 infrastruktura a služby cestovního ruchu; 

 ochrana životního prostředí; 

 environmentální technologie; 

 využívání energie; 

 efektivní veřejná správa a 

 soukromé a veřejné investice. 

 

Faktory regionální konkurenceschopnosti (faktory konkurenčních výhod) lze také rozdělit na 

vnější a vnitřní, ztotožňují se s faktory investiční atraktivnosti regionů.  

  

                                                 
22 WOKOUN René et al., ref. 1. 
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Vnějšími faktory konkurenceschopnosti jsou:  

 Přímé zahraniční investice; 

 otevřenost ekonomiky; 

 strategické aktivity ve smyslu transferů znalostí a nových technologií díky 

přítomnosti zahraničních výzkumných center a sídel mezinárodních firem a 

 přítomnost zahraničních studentů a jejich účast na poli vědy a techniky. 

Vnitřními faktory konkurenceschopnosti jsou23: 

 Vzdělání a lidský kapitál; 

 výzkum a vývoj v regionu; 

 infrastruktura; 

 administrativní a regulační zázemí; 

 finanční zázemí a 

 výše daní a poplatků24. 

2.2.2 Metodologie a hodnocení regionální konkurenceschopnosti 

Otázka hodnocení konkurenceschopnosti je stejně tak složitá jako vymezení a chápání pojmu 

konkurenceschopnost. Vytvoření systému pro hodnocení dosažené úrovně 

konkurenceschopnosti je v podmínkách Evropské unie významně složité jednak heterogenitou 

států a regionů, projevující se v mnoha oblastech, jednak také přístupy k samotnému jeho 

konceptu. Vzhledem k neexistenci jakéhosi hlavního proudu názorů na hodnocení 

konkurenceschopnosti bývají nejčastěji používány přístupy dezagregace souhrnných 

komplexních makroekonomických ukazatelů mezinárodních organizací WEF a IMD.  

Existuje však i prostor pro prezentaci alternativních přístupů s vyšší tvůrčí hodnotou. Je však 

třeba zdůraznit, že z hlediska diferencí mezi jednotlivými státy a regiony je třeba je sledovat 

v širokém komplexu ekonomických, sociálních a environmentálních kritérií, na jejichž základě 

lze vymezit problémové oblasti zemí a regionů, které způsobují tyto rozdíly. Nejen na 

kvantitativní, ale v současné době i kvalitativní rozvoj na národní a zejména regionální úrovni, 

zvyšují sociálně-ekonomickou přitažlivost a vytvářejí nové příležitosti, které jsou základem pro 

následné překonávání stávajících disparit a zvyšování konkurenceschopnosti daného území25. 

                                                 
23 SLANÝ, Antonín. Faktory konkurenceschopnosti: (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 

ISBN 978-80-210-4455-5. 
24 WOKOUN René et al., ref. 1. 
25 SLANÝ, Antonín, ref. 12. 
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Z celkového přístupu v pojetí konkurenceschopnosti lze konstatovat, že v interpretaci pojmu 

konkurenceschopnost se postupně prosazuje systémové chápání ve tvůrčím záměru 

všeobecného participativního modelu, ve kterém jsou různé typy konkurenčních výhod chápány 

jako výsledek multidimenzionálního spolupůsobení tržních a společenských sil. Viturka26 

například posuzuje faktory ovlivňující konkurenceschopnost na čtyřech systémových úrovních: 

úroveň meta (rozvojová orientace společnosti), makro (stabilní rámec ekonomického rozvoje), 

mezo (jednotlivé politiky a instituce orientované na posilování konkurenceschopnosti) a mikro 

(firmy a jejich uskupení). V duchu tohoto modelu je možno sestavit produkční funkci, která se 

opírá o mikroekonomickou teorii konkurenceschopnosti, a která je znázorněná rovnicí 2.2.  

1 2[ ,z ,z ] ( , , ),Y M f I K L      (2.2) 

kde:  

Y  úroveň produkce (celkový výstup); 

I  inovační potenciál firem (například výdaje firem na výzkum a vývoj); 

K  celkový objem fyzického kapitálu;  

L  objem práce; 

𝑀  multifaktorová proměnná s faktorovými komponentami; 

α  úroveň technického rozvoje; 

z1  makroekonomické – územně volné faktory konkurenceschopnosti a 

z2  regionální, tj. územně vázané, faktory konkurenceschopnosti. 

Na základě tohoto modelu je regionální konkurenceschopnost chápána jako: „výsledek 

společného úsilí o co nejproduktivnější využívání vnitřních zdrojů rozvoje v interakci 

s využíváním vnějších zdrojů a rozvojových příležitostí, cíleného na trvale udržitelné zvyšování 

produkčního potenciálu regionů“27. 

Pro hodnocení konkurenceschopnosti regionu lze využít modely hodnocení 

konkurenceschopnosti regionu (s využitím regionálních ekonomických analýz a metod 

matematického modelování), metody hodnocení konkurenceschopnosti regionální produkce 

                                                 
26 VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení. Politická ekonomie, Praha: 

VŠE, 2007, roč. 55, č. 5, s. 637-658. ISSN 0032-3233. 
27 VITURKA, Milan, ref. 27. 
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(využití regionálních statistických dat charakterizující produkci regionu) a metody hodnocení 

konkurenceschopnosti regionálních firem (včetně hodnocení kvality – modely kvality, ISO, 

apod.).  

Pro zhodnocení postavení konkurenceschopnosti regionů NUTS 228 Evropské unie se nabízí  

k využití index regionální konkurenceschopnosti. Jako zdroje požadovaných dat k sestavení 

příslušné databáze je statistická databáze nadnárodního významu, u níž je vysoká 

pravděpodobnost jednotné metodiky pro výpočty daných indikátorů za všechny země  

a regiony, tedy Eurostat a v některých případech také statistiky OECD.   

2.3 Index regionální konkurenceschopnosti 

Pro zlepšení porozumění územní konkurenceschopnosti na regionální úrovni vyvinula 

Evropská komise již zmíněný Index regionální konkurenceschopnosti (Regional 

Competitiveness index – RCI), který napomáhá znázorňovat konkurenční výhody regionů 

NUTS 2 pomocí faktorů konkurenceschopnosti. 

2.3.1 Rámec indexu regionální konkurenceschopnosti 

Evropská unie se skládá z dvaceti osmi členských států a neustále se rozšiřuje o nové členy. 

Velká geografická, demografická a kulturní rozmanitost v EU s sebou přináší i rozdíly 

v ekonomickém postavení členských států EU a jejich regionů. Různé výsledky v ekonomické 

výkonnosti a životní úrovni obyvatel indikují stav konkurenceschopnosti každé země nebo 

regionu.  

Index regionální konkurenceschopnosti je první složený (integrovaný) ukazatel, který byl 

vytvořen speciálně pro sledování sociálně-ekonomického rozvoje regionů NUTS 2 v EU. 

Účelem RCI je vytvořit měřítko pro regionální konkurenceschopnost a identifikovat klíčové 

faktory, které mají vliv na sociálně-ekonomickou výkonnost a získat přehled o rozdílech mezi 

NUTS 2 v Evropské unii.  

Index byl poprvé publikován v roce 2010, jeho vývoj však začal už v roce 2008, kdy navazoval 

na metodiky Světového ekonomického fóra (WEF). Zahrnuje širokou škálu otázek týkajících 

se územní konkurenceschopnosti, inovací, kvalitních institucí, infrastruktury (včetně 

                                                 
28 Zkratka z franc. Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques. NUTS jsou územní celky vytvořené 

pro statistické účely Eurostatu pro porovnání a analýzu ekonomických ukazatelů, statistické monitorování, 

přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU. Klasifikaci NUTS zavedl Eurostat  

v roce 1988. NUTS 2 je taková statistický jednotka, která má nejvýše 3 miliony obyvatel a nejméně 800 tisíc. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zkratka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eurostat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clensk%C3%BD_st%C3%A1t_Evropsk%C3%A9_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eurostat
http://cs.wikipedia.org/wiki/1988
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digitálních sítí) a opatření ochrany zdraví a lidského kapitálu. RCI z roku 2010 byl po třech 

letech obnoven a tak má od roku 2013 novou metodiku.  

Původní index je pozměněn na RCI 2013 z několika důvodů: 

1. RCI 2010 byl prvním pokusem identifikace regionální konkurenceschopnosti; 

2. došlo k rozšíření počtu ukazatelů a vytvoření nové metodiky; 

3. došlo ke spojení některých NUTS, což je znázorněno v tabulce 2.1;  

4. v červenci 2013 vstoupilo jako 28. stát do Evropské unie Chorvatsko. 

Tabulka 2.1: NUTS 2 klasifikace přijaté v RCI 2013 

Zdroj: ANNONI P. a L. DIJKSTRA[online], 2013; vlastní zpracování 

Je důležité si uvědomit, že konečným cílem je stanovení časové řady RCI tak, aby index mohl 

sloužit jako nástroj, který pomáhá regionům EU při stanovování správných priorit pro další 

zvýšení konkurenceschopnosti regionů. Index může poskytnout vodítko k tomu, na co by se 

každý region měl zaměřit, s přihlédnutím ke své konkrétní situaci, celkové úrovni vývoje  

a v tomto pohledu může také hrát klíčovou roli v debatě o budoucnosti politiky soudržnosti. 

RCI z roku 2013 je založen na souboru 80 možných ukazatelů, z nichž 73 bylo zahrnuto 

v předešlém indexu. Ukazatele jsou děleny do tří pilířů územní konkurenceschopnosti, což 

znázorňuje obrázek 2.2. 

Sloučené regiony Oficiální regiony NUTS 2 Nově vytvořený region

AT12: Niederösterreich 

AT13: Wien 

BE10: Rég. Bruxelles/Brussels Gewest

BE24: Prov. Vlaams-Brabant 

BE31: Prov. Brabant Wallon

CZ01: Praha 

CZ02: Střední Čechy

DE30: Berlin 

DE40: Brandenburg (DE41+DE42)

NL23: Flevoland 

NL32: Noord-Holland

UKI1: Inner London 

UKI2: Outer London 

UKH2: Bedfordshire and Hertfordshise

UKH3: Essex 

Stará NUTS 2 klasifikace Nová NUTS 2 klasifikace

FI1A: Pohjois-Suomi 

BE00 (jako v RCI 2010)

AT00

Sloučené regiony v 

důsledku revidované 

NUTS 2 klasifikace 

Vídeň

Brusel

Praha

Berlín

Amsterdam

Londýn

FI1D: Pohjois-ja Itä-Suomi 
FI13: Itä-Suomi 

UK00

NL00

DE00

CZ00
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Index regionální konkurenceschopnosti navazuje na rámec Světového ekonomického fóra, byl 

ale upraven pro regionální rozměr Evropské unie. Existují tři hlavní rozdíly mezi RCI Evropské 

unie a GCI Světového ekonomického fóra: 

1. RCI je zaměřen na regionální úroveň (vůči GCI, který je zaměřen na národní úroveň); 

2. vnitřní struktura pilířů se liší; 

3. využívá kvantitativních metod.  

RCI představuje metrický kompozitní předstihový indikátor, který kvantifikuje ucelený pohled 

na regionální konkurenceschopnost do jednoho syntetického čísla. Tento ukazatel je skutečně 

multidimenzionální, protože kombinuje velký soubor ukazatelů. Konstrukce takového 

vícerozměrného ukazatele vyžaduje profesionální přístup k výpočtu pomocí různých 

statistických metod a postupů. Sestava se skládá z několika kroků: pozorování, statistického 

zpracování, vážení a agregace.  

Obrázek 2.2: Pilíře územní konkurenceschopnosti  

 

Zdroj: ANNONI P. a L. DIJKSTRA[online], 2013; vlastní zpracování 

Regionální konkurenceschopnost je symbolizována schopností poskytovat nové nebo jedinečné 

produkty a služby, což představuje technologická připravenost, produkční vyspělost a inovační 

aspekt. Země, které prošly těmito fázemi vývoje, jsou nyní dostatečně zralé, aby konkurovaly 

na světovém trhu s nejvíce sofistikovanými produkty a službami. Další rozvoj inovačních řízené 

ekonomiky závisí na její schopnosti inovovat a vytvářet nové produkty  

a služby. Musí se ale také starat o udržení své pozice v dalších ekonomických  
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a mimoekonomických aspektech. Je důležité připomenout, že všechny tyto aspekty jsou určeny 

především přírodními podmínkami země a jejich historickým vývojem29. 

V následujícím textu jsou podle zařazení do jedenácti hlavních pilířů blíže přiblíženy jednotlivé 

pilíře územní konkurenceschopnosti: 

1. Kvalita institucí 

Vzhledem k dostupnosti dat je tento aspekt rozdělen do dvou dílčích podpilířů, a to na 

vyhledávání nových dat na regionální úrovni, které nastalo v roce 2012 a na údaje národní 

úrovně jednotlivých zemí, jež bylo zahrnuto v indexu regionální konkurenceschopnosti v roce 

2010.  

Indikátory regionální úrovně: 

 Korupce – vnímání korupce ve veřejných službách, a to zejména v místních školách  

a v systémech zdravotní péče; 

 Dodržování práv – kvalita a spravedlnost místní policie; 

 Vládní efekt – kvalita, spravedlnost veřejných škol a systémů zdravotní péče; 

 Spravedlnost voleb a neutrality sdělovacích prostředků. 

Indikátory národní úrovně: 

 Vnímání korupce na jednotlivých úrovních státu – procenta respondentů, kteří zcela 

souhlasí, že je korupce závažným problémem v jejich zemi;  

 Regionální úroveň vnímání korupce – procenta respondentů, kteří souhlasí, že je 

korupce v regionálních institucích v jejich zemi; 

 Hlas a odpovědnost; 

 Politická stabilita;  

 Účinnost vlády; 

 Kvalita právních předpisů;  

 Právní stát; 

 Kontrola korupce; 

                                                 
29 VAHALÍK, Bohdan a Michaela STANÍČKOVÁ, ref. 11. 
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 Index snadnějšího podnikání. 

2. Makroekonomická stabilita 

Tento pilíř je pouze na nadnárodní úrovni jednotlivých zemí, jak tomu bylo i u prvotního 

výpočtu RCI v roce 2010. Podle Evropské komise dochází zajímavým vlastnostem, a to, že 

vládní přebytek není přítomen už v jakékoliv zemi. Švédsko je jedinou zemí s nulovou bilancí, 

jinak všechny ostatní státy vykazují deficity. Navíc inflace není zcela v souladu  

s ostatními ukazateli. Aktualizované ukazatele odrážejí ekonomickou a finanční krizi a různé 

hospodářské politiky přijaté v různých zemích s různými měnovými politikami. Inflace může 

být například použita jako protiopatření pouze ve státech, které nepatří do eurozóny. Ukazatel 

inflace již tedy nelze použít v popisu celkové makroekonomické stability EU jako celku. Inflace 

je tedy nově vyřazena z RCI 2013. 

Indikátory:  

 Vládní přebytek / schodek (jako % HDP); 

 Národní úspory (jako % HDP); 

 Inflace (průměrná roční míra změny harmonizovaného systému Indexu spotřebitelských 

cen HICP); 

 Výnosy státních dluhopisů; 

 Vládní dluh (jako % HDP). 

3. Infrastruktura 

Hlavní změnou přijatou v tomto pilíři jsou změny dvou ukazatelů. Dálnice a hustota železniční 

infrastruktury jsou nahrazeny potenciálními dálničními a železničními ukazateli přístupnosti30. 

Oba ukazatele berou v úvahu sítě trajektů, které umožňují penalizace ostrovních států. Výpočet 

možných ukazatelů dostupnosti je založen na předpokladu, že přitažlivost destinace se zvyšuje 

s jeho velikostí a klesá s časem jízdy. Velikost síly je zastoupena populací. 

Indikátory: 

 Potenciální dostupnost dálnic – populace žijící v regionech v okolí dálnic a cestovního 

ruchu; 

                                                 
30 EUROPEAN COMMISSION. Investing in Europe’s future. Fifth report on economic, social and territorial 

cohesion [online]. 2010. [5. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_part1_en.pdf. 
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 Potenciální dostupnost železnic – populace žijící v okolí železnic a s ním spojeného 

cestovního ruchu; 

 Počet pasažérů letadel – denní počet osob cestujících letadly. 

4. Zdraví 

Ukazatelé tohoto pilíře jsou stejné, jako v předchozí verzi RCI, s tím rozdílem, že indikátor 

Nemocniční lůžka (množství nemocničních lůžek na 100 000 obyvatel) je zrušen. Regiony  

s vysokou mírou úmrtností kojenců, nebo s očekávanou nízkou délkou života jsou a měly by 

být řádně vytýčeny. Aktualizované údaje o počtu úmrtí na silnicích pocházejí z Generálního 

ředitelství mobility a transportu (Directorate General for Mobility and Transport – DG 

MOVE), zatímco údaje pro verzi 2010 pocházejí z údajů Eurostatu. Tato změna zdrojů znamená 

některé drobné úpravy pro některé země a hodnoty 2010 nelze považovat za plně srovnatelné  

s rokem 2013. Chybějící hodnoty v DG MOVE databázi jsou nahrazeny hodnotami z databáze 

Eurostat. Co se týče sebevražd, ukazatel může být mírně zkreslen v souvislosti s náboženským 

vyznáním než s pohodou a štěstím lidí (některá náboženství považují sebevraždu za těžký hřích, 

některá jako prokázání služby komunitě – teroristické skupiny). 

Indikátory: 

 Počet smrtelných nehod – počet úmrtí u dopravních nehod na milion obyvatel; 

 Zdravá délka života – počet let očekávaného zdravého života; 

 Kojenecká úmrtnost – počet úmrtí děti mladších než 1 rok; 

 Rakovinné onemocnění (končící úmrtím) – úmrtnost na rakovinu populace pod 65 let; 

 Sebevraždy – standardizovaná úmrtnost populace pod 65 let; 

 Srdeční choroby – standardizovaná úmrtnost populace pod 65 let. 

5. Kvalita primárního a sekundárního vzdělávání 

Ukazatelé kvality primárního a sekundárního vzdělávání zůstaly stejné. Klasické OECD 

ukazatele jsou hodnoceny na národní úrovni jednotlivých zemí. Na regionální úrovni tyto 

ukazatelé nefungují z důvodu nedostatku spolehlivých údajů.  

Indikátory: 

 Procentní zastoupení žáků ve věku 15 let, s úrovní odborné způsobilosti 1 nebo nižší ve 

čtení; 
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 Procentní zastoupení žáků ve věku 15 let, s úrovní odborné způsobilosti 1 nebo nižší 

v matematice;  

 Procentní zastoupení žáků ve věku 15 let, s úrovní odborné způsobilosti 1 nebo nižší ve 

vědě. 

6. Vysokoškolské vzdělání a celoživotní vzdělávání 

S ohledem na dřívější RCI, se nabízí možnost obohatit indikátory na úrovni rovnovážného 

zastoupení pohlaví ve vysokoškolském a celoživotním vzdělávání. Cílem je poskytnout obraz 

o ideálním vzdělávání, podmínkou je dokonalá rovnováha mezi muži a ženami. Bohužel 

multivariační analýza zjistila tento nový ukazatel jako neslučující se se zbytkem ukazatelů, 

proto je indikátorové zastoupení žen a mužů z výpočtů vyloučen. Je pravděpodobné, že dochází 

k odlišným preferencím mužů a žen s ohledem na různé vzdělávací obory. V EU je dobře známa 

nerovnováha, například u vědy a ICT sektoru mají větší zastoupení muži, zatímco humanitním 

vědám dávají přednost především ženy.  

Indikátory: 

 Populace ve věku 25-64 let s vysokoškolským vzděláním (% z celkového počtu 

obyvatel); 

 Celoživotní vzdělávání (v % obyvatel ve věku 25-64 let) – účast dospělých osob ve věku 

25-64 let v terciálním vzdělávání;  

 Předčasné ukončení školní docházky (% ze všech obyvatel ve věku 18-24 let) - lidé  

s  nižším sekundární vzděláním, bez dalšího vzdělání nebo vyučení; 

 Dostupnost vysokých škol (% z celé populace) – obyvatelstvo žijící ve vzdálenosti více 

než 60 minut k nejbližší univerzitě; 

 Rovnováha pohlaví v terciárním vzdělávání – vzdálenost od rovnováhy, poměr žen  

a mužů. 

7. Efektivnost trhu práce 

Pilíř je stejný jako v roce 2010, s výjimkou zavedení nového ukazatele na regionální úrovni  

a rozdílné zacházení s ukazateli rovnováhy pohlaví. Novou položkou v pilíři je podíl obyvatel 

ve věku 15-24 let, kteří nestudují, jsou nezaměstnání nebo se nerekvalifikují – Not in Education, 

Employment, or Training – NEET, což je lepší ukazatel než nezaměstnanost mladé generace.  

NEET se vztahuje na osoby, které splňují následující dvě podmínky: nejsou zaměstnáni  

a nedosáhli žádného vzdělání a nepodstoupili rekvalifikaci v období čtyř týdnů. Výpočet 
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indikátoru je složen ze stejné věkové skupiny, pohlaví studentů, kteří tvoří většinu mladé 

generace, NEET zobrazuje více skutečný obraz o stavu mládeže, a to proto, že tato věková 

skupina jsou většinou studenti, kteří nehledají aktivně práci.  

Indikátory: 

 Míra zaměstnanosti (kromě zemědělství, % z celé populace mající 15-64 let);  

 Dlouhodobá nezaměstnanost (% z celkové pracovní síly); 

 Krátkodobá nezaměstnanost (% vyjádření z aktivního obyvatelstva); 

 Produktivita práce (HDP/ osoby zaměstnané v průmyslu a ve službách, EU27 = 100) 

 Nezaměstnanost dle pohlaví – absolutní rozdíl mezi nezaměstnaností žen  

a nezaměstnaností mužů; 

 Zaměstnanost dle pohlaví – absolutní rozdíl mezi zaměstnaností žen a zaměstnaností 

mužů; 

 Nezaměstnanost žen (v % nezaměstnaných žen); 

 Podíl obyvatel ve věku 15-24 let, kteří nemají vzdělání, jsou nezaměstnaní a nemají 

rekvalifikaci – NEET (v % z obyvatel ve věku 15- 24 let). 

8. Velikost trhu 

Novinkou je odstranění indexu HDP a Náhrady zaměstnancům. Což znamená, že ukazatel 

Disponibilní důchod je zahrnut do výnosů obyvatele. Oba ukazatele potenciálního HDP jsou 

stejné jako v roce 2010.  

Indikátory: 

 Disponibilní důchod na osobu – hrubý přepočtený disponibilní příjem domácnosti, 

přepočtený na obyvatele; 

 Potenciální HDP v PPS; 

 Potenciální populace. 

9. Technologická připravenost 

Technologická připravenost je rozdělena do dvou podpilířů, stejně jako v RCI v roce 2010. 

Jeden je na regionální úrovni, odkazován na jednotlivce a domácnosti a druhý na národní 

úrovni, který se týká podniků. Regionální podpilíř (domácnosti), stejně jako v dřívější verzi, 

obsahuje tři indikátory: 
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 Procentní zastoupení z celkového počtu domů, které má přístup k širokopásmovému 

připojení; 

 Procentní zastoupení jedinců, kteří využívají internet pro soukromé využití; 

 Procentní zastoupení z celkového počtu domácností, které má přístup k internetu. 

Podnikový podpilíř technologické připravenosti byl zcela nově zrekonstruován. Předběžná 

analýza aktualizovaných indikátorů z průzkumu společenství o využívání ICT  

a elektronického obchodování v předchozí verzi ukázal velmi nízkou úroveň indikátoru 

konzistence. To vedlo k přesunu k jiným datovým zdrojům, a to zejména k WEF a Eurostatu. 

Jsou zde zahrnuty 4 nové indikátory: 

 Dostupnost nejnovějších technologií; 

 Firemní úroveň technologické absorpce; 

 Technologické přijetí; 

 Přímé zahraniční investice a technologický převod. 

Přičemž tyto indikátory jsou vybrány z Eurostatu: 

 Podniky, které nakupují online alespoň 1 % času; 

 Podniky, které přijímají objednávky online alespoň 1 % času; 

 Podniky s pevným širokopásmovým připojením. 

10. Obchodní propracovanost 

Tento pilíř je nově vytvořený. Zahrnuje zaměstnanost a statistiky týkající se ekonomických 

odvětví, kterými jsou: finanční a pojišťovací činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí a profesí, 

vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti. Protože neexistuje možnost 

dosáhnout dosažení návaznosti na předchozí klasifikaci (z důvodu chybějících údajů), 

indikátory nejsou zcela srovnatelné s těmi, používané v roce 2010. 

Indikátory: 

 Zaměstnanost v odvětvích K/N (jako % celkové zaměstnanosti) – zaměstnanost  

v "peněžnictví a pojišťovnictví; realitní činnosti; profesionálních, vědeckých  

a technických činnostech, administrativní a podpůrných činnostech"; 



  

31 

 

 

 Hrubá přidaná hodnota31 v odvětvích K/N (jako % celková GVA) – v "peněžnictví a 

pojišťovnictví; realitní činnosti; profesionálních, vědeckých a technických činnostech, 

administrativní a podpůrných činnostech"; 

 Zahraniční vlastněné firmy (v % celkové zaměstnanosti mimo zemědělství) – 

pracovníci v zahraničí vlastněných firmách.  

11. Inovace 

V indexu regionální konkurenceschopnosti z roku 2013 jsou znatelné, s ohledem na edici RCI 

roku 2010, čtyři nemalé změny: 

 V patentové přihlášce už inovace nejsou v Eurostatu zahrnuty ani vyjádřeny na 

regionální úrovni;  

 Vědecký indikátor publikace je nyní od Science Metrix32 a je založen na databázi 

Scopus33;  

 HIGH-TECH, ICT a biotechnologické ukazatele související s patenty jsou měřené dle 

počtu aplikací a nikoli dle vynálezců;  

 dva ukazatele poskytované Evropskou klastrovou observatoří jsou přidány, „HT 

Eshare“ (odkazuje na počet zaměstnanců) a „HT Wshare“ (odkazuje na průměrné mzdy) 

a „měření regionální síly klastru“ v HIGH-TECH odvětví. 

Pokud jde o první vydání RCI, který zahrnoval indikátor klastrů, souvisejícím s obchodním 

pilířem, RCI 2013, zahrnuje dvě opatření klastrů v inovacích, existují dva důvody:  

 Nově dostupné ukazatele popisují sílu klastrů v HIGH-TECH sektoru, což se odráží na 

inovačních kapacitách regionu; 

 statistické vyhodnocení demonstruje vyšší úroveň konzistence indikátorů syntézy  

v inovačním pilíři než v pilíři popsaném výše, propracovaném obchodě.  

Indikátory: 

 Celkový počet patentů; 

 Stěžejní tvůrčí třída; 

 Znalostní pracovníci;  

                                                 
31 Gross Value Added – GVA 
32 Science-Metrix je držitelem licence a vnitřně hostí několik databází, které jsou nezbytné pro provádění 

bibliometrických analýz. 
33 Scopus je největší abstraktní a citační databáze recenzované literatury, nabízí inteligentní nástroje pro sledování, 

analýzu a vizualizaci výzkumu. 
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 Vědecké publikace;  

 Celkové vnitropodnikové výdaje na vývoj a výzkum;  

 Lidské zdroje ve vědě a technice; 

 Zaměstnanost v technologickém sektoru a sektoru náročném na znalosti; 

 Aplikace HIGH-TECH patentů; 

 Aplikace ICT patentů; 

 Aplikace EPO biotechnologických patentů; 

 Eshare HIGH-TECH; 

 Wshare HIGH-TECH. 

Jednotlivé skupině ukazatelů jsou v rámci pilířové struktury indexu regionální 

konkurenceschopnosti přiřazeny různé váhy. Tato definice je způsobena v důsledku existence 

rozdílných rozvojových stádií jednotlivých regionů NUTS 2 napříč všemi členskými státy EU. 

Výše uvedené pilíře představují základní předpoklady toho, aby byla ekonomika 

konkurenceschopná. Pokud jakýkoli region dosahuje vyšší úrovně konkurenceschopnosti, musí 

disponovat prostředky zahrnuté v těchto pilířích. K naplňování pilířů dochází především díky 

vyšší produktivitě a efektivitě využívání zdrojů.  

2.3.2 Matematické vyjádření výpočtu indexu regionální konkurenceschopnosti 

Lze říci, že rámec RCI je navržen tak, aby byl schopen zachytit krátkodobé i dlouhodobé 

schopnosti regionů a pracuje na bázi srovnávání hodnot daného regionu (respektive státu) 

s nejpříznivější hodnotou (nejlepším regionem). Je využíváno jednoduchého vzorce 2.334: 

,ii

I
P

I
       (2.3) 

kde:  

P  procentní podíl i-tého regionu vůči nejlepšímu regionu I.  

Nejlepší region tak dosahuje hodnoty 100 %. Takto jsou získávána standardizována data pro 

další výpočet. Dalším krokem pro zkonstruování indexu regionální konkurenceschopnosti je 

stanovení vah indikátorů. V tomto případě jsou pro hodnocení regionů stanoveny hodnoty 

expertní metodou a upraveny za využití směrodatné odchylky. Váhy jsou stanoveny tak, aby 

                                                 
34 Index byl vytvořen na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje. 



  

33 

 

 

celková suma vah jednotlivých indikátorů dosahovala hodnoty 100 %. Úprava za využití 

směrodatné odchylky se provádí za využití vzorce 2.4:  

,
j

j

j

v
u


       (2.4) 

kde:  

u  představuje upravenou váhu indikátoru; 

v  expertně stanovenou váhu indikátorů; 

𝜎𝑗  značí směrodatnou odchylku hodnot j-indikátoru a  

j  představuje indikátor.  

Takto je zrušena diskriminace indikátorů s vysokým rozptylem. Na tuto úpravu navazuje dělení 

konstantou tak, aby celková suma vah dosahovala znovu 100 %. Výsledkem je konečná váha 

c. Závěrečnou částí sestavení indexu je stanovení bodů pro jednotlivé regiony. Tento výpočet 

je stanoven vzorcem: 

1

( ),
j

i ij ij

n

R P c


       (2.5) 

kde: 

R  představuje hodnotu regionální konkurenceschopnost; 

P  značí procentní hodnotu vůči nejlepšímu kraji;  

c  je celková váha indikátoru a  

j  je indikátor35. 

Volba indikátorů je pro sestavení indexu velmi klíčová. Regionální konkurenceschopnost je 

možno hodnotit dvěma způsoby. První má blízko k analýze lokalizačních faktorů, hodnotí 

přítomnost faktorů determinujících konkurenceschopnost regionu, jako například investice do 

výzkumu a dopravní infrastruktury. Druhým přístupem je hodnocení projevů 

konkurenceschopnosti, kdy je využíváno základních i méně tradičních indikátorů. Podle 

Wokouna mezi základní indikátory řadíme hrubý domácí produkt, míru nezaměstnanosti, 

průměrný příjem, podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo podíl vysokoškolsky vzdělaného 

                                                 
35 WOKOUN, René et al., ref. 1. 
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obyvatelstva, průměrnou migraci na 1 000 obyvatel, či produkci skleníkových plynů na 1 milion 

HDP, v tabulce 2.2 lze vidět zařazení těchto indikátorů do kategorií. 

Tabulka 2.2: Základní indikátory regionální konkurenceschopnosti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WOKOUN René et al., 2012; vlastní zpracování  

Kategorie Indikátory konkurenceschopnosti

HDP na obyvatele (PPS)

Míra nezaměstnanosti (v %)

Podíl VŠ populace na populaci ve věku 24 až 64 LET (v %)

Průměrné roční migrační saldo v přepočtu na 1000 obyvatel (v %)

Příjem (v PPS na obyvatele)

Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti (v %)

ekologická Produkce skleníkových plynů (NUTS 0)

ekonomická

sociální
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3 Socioekonomická analýza a regionální struktura zemí 

Visegrádské čtyřky  

V uplynulých deseti letech Evropská unie zažila náročné období, zejména díky přijetí velkého 

počtu nových členských států. Rok 2004 byl významný milník pro země Visegrádské čtyřky36, 

tj. Českou, Slovenskou, Polskou a Maďarskou republiku.  

Původně se skupina těchto zemí nazývala Visegrádská trojka, ale po rozdělení Česko-slovenské 

federativní republiky v roce 1993 byla přejmenována. Svůj název získala během setkání 

zástupců zemí pořádaného v severomaďarském městě Visegrád 15. února 1991. Cílem tohoto 

seskupení byla v prvopočátcích jejich vzájemná pomoc při přechodu od totalitního systému ke 

svobodné a demokratické společnosti. V současné době se skupina zaměřuje především na 

prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. Země V4 však nemají 

společné jen zmíněné seskupení, sdílejí podobné kulturní a intelektuální hodnoty a mají 

společné kořeny náboženských tradic37. 

Visegrádská čtyřka se může jevit jako neporovnatelná skupina států, neboť tyto země mají 

různou velikost, rozdílný počet obyvatel, jinou regionální strukturu, administrativní členění, 

rozdílnou ekonomickou výkonnost a odlišnou úroveň ekonomických, sociálních a územních 

disparit. Avšak tyto země mají do jisté míry identické rysy, lze mezi ně zařadit společný 

historický a integrační vývoj, geografickou polohu, podobné kulturní prostředí a tradice, trendy 

v oblasti tvorby a eliminace regionálních disparit a přístupy k regionální politice, vzájemně 

provázané ekonomické vztahy a velice podobné představy o potřebách orientace celé oblasti. 

Mínusem pro státy V4 se může jevit, že i přes podobné historické, politické  

a hospodářské rysy země disponovaly rozdílnými výchozími podmínkami, což se odrazilo 

v úspěšnosti plnění konvergenčních procesů v oblasti dosahování evropské úrovně 

konkurenceschopnosti. V zemích Visegrádské čtyřky dochází na národní úrovni ke sbližování 

úrovní efektivnosti, a to jak mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, tak vůči průměrné 

úrovni Evropské unie38. V tabulce 3.1 jsou zpřehledněná některá základní data V4, jako rozloha 

                                                 
36 Někdy též nazývané jako Visegrádská skupina, či V4. 
37 VISEGRAD GROUP. History of the Visegrad Group [online]. 2006. [2. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.visegradgroup.eu/about/history.  
38 HUŇOVÁ, Nikola. Regionální disparity v zemích Visegrádské čtyřky. Ostrava, 2010. Diplomová práce. Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra evropské integrace. 
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jednotlivých států, jejich obyvatelstvo, prezident, hrubý domácí produkt, HDP na obyvatele 

v PPP a měna daného státu. 

Tabulka 3.1: Přehled základních charakteristik Visegrádské čtyřky 

Zdroj: EUROSTAT [online], 2014; vlastní tvorba 

V následujících čtyřech podkapitolách jsou vytvořeny souhrnné socioekonomické analýzy, 

administrativně-správní a regionální struktury jednotlivých států Visegrádské skupiny. 

Zjednodušená socioekonomická analýza se skládá z pěti oblastí: obyvatelstvo, ekonomické 

prostředí, trh práce, infrastruktura a stav životního prostředí.  

3.1 Česká republika 

Česká republika vznikla rozdělením Československé federativní republiky 1. 1. 1993. Je 

vnitrozemským státem, rozkládajícím se na ploše 78 866 km2
, nacházející se uprostřed mírného 

pásu severní polokoule ve střední části Evropy a zaujímá území historických zemí Čech, 

Moravy a části Slezska. Státní hranice tvoří sousedství s Polskem (761,8 km), Německem 

(810,3 km), Rakouskem (466,3 km) a Slovenskem (251,8 km). Z fyzicko-geografického 

hlediska leží Česká republika na rozhraní dvou horských soustav Českého masivu a Západních 

Karpat. Územím České republiky prochází hlavní evropské rozvodí oddělující povodí 

Severního, Baltského a Černého moře. 

Česko je členem Organizace spojených národů (OSN), Severoatlantické aliance 

(NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní 

organizace (WTO), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Světové banky (WB), Rady 

Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Evropské celní 

unie, Evropské unie, součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru 

(EEA), členem Visegrádské skupiny a jiných mezinárodních struktur. 

STÁT ROZLOHA OBYVATELSTVO PREZIDENT HDP (mld) HDP/ob v PPP MĚNA

Česká 

republika
78 866 km

2 10 512 419 Miloš Zeman 194,8 USD 26 590 USD
česká 

koruna

Slovenská 

republika
49 036 km² 5 410 728

Ivan 

Gašparovič
96,96 USD 25 300 USD euro

Polská 

republika
312 679 km² 38 511 824

Bronisław 

Komorowski
513,9 USD 21 214 USD złoty 

Maďarská 

republika
93 030 km² 9 906 000 János Áder 130,6 USD 22 119 USD forint

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_obchodn%C3%AD_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_obchodn%C3%AD_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_m%C4%9Bnov%C3%BD_fond
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_bezpe%C4%8Dnost_a_spolupr%C3%A1ci_v_Evrop%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsk%C3%A1_celn%C3%AD_unie&action=edit&redlink=1
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3.1.1 Socioekonomická analýza 

Podle ekonomických, sociálních a politických indikátorů, jako HDP na obyvatele, indexu 

lidského rozvoje, indexu svobody tisku, indexu svobody internetu od cenzury, patří Česko  

k vysoce hodnoceným státům světa. Ekonomicky patří dle Světové banky do skupiny  

31 nejbohatších států světa s nejvyššími finančními příjmy. Naopak velmi nízko se  

v porovnáních s jinými zeměmi umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. 

Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a nejchudšími, a relativně vyvážené 

přerozdělování bohatství napříč většinou obyvatel. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká 

a pod průměrem vyspělých zemí. V indexu ekologické stopy je oproti jiným vyspělým zemím 

nižším ekologickým dlužníkem. 

Obyvatelstvo 

V České republice žije podle statistik roku 2013 okolo 10 512 419 obyvatel, míra porodnosti 

patří mezi nejnižší na světě, v roce 2012 to bylo 1,27 dětí na jednu ženu, dnes připadá 9,79 

narozených dětí na 1 000 obyvatel a průměrný věk žen, kterým se narodí první dítě, je 27,6 let. 

Celkový počet obyvatelstva dle odhadů Českého statistického úřadu a vytvořeného grafu 3.1  

v letech 1989–2002 mírně klesal, od roku 2002-2010 je zaznamenán velký nárůst  

a v posledních dvou letech ale opět dochází k poklesu. Nyní se celkový přírůstek pohybuje 

okolo 0, 17 % díky sílící imigraci ze zahraničí. Průměrná délka života se postupně pomalu 

prodlužuje a přesahuje 72 let u mužů a 79 let u žen. Ve městech žije celkem 71 % populace, 

zbylých 29 % připadá na venkovské oblasti. V posledním sčítání lidu v roce 2011 se 63,7 % 

obyvatel Česka přihlásilo k české národnosti39. 

Graf 3.1: Vývoj celkového počtu obyvatelstva za léta 2000-2012 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

                                                 
39 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obyvatelstvo [online]. 2014. [16. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide. 
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Věková struktura populace je znázorněna v grafu 3.2. Děti ve věku od 0-14 let jsou zastoupeny 

14,9 %, mladiství od 15-24 let 10,6 %, osoby ve věku 25-54 let 43,6 %, obyvatelstvo staré  

55-64 let je zastoupeno 17, 5 % a 65 a víceleté osoby 17,6 %. Největší zastoupení mají ženy  

i muži v období 35-39 let. Průměrný věk obyvatel je 40,9 let, přičemž u žen je to 42,3 let  

a u mužů 39,6 let40. 

Graf 3.2: Věková struktura populace České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CIA [online], 2014; vlastní zpracování 

Ekonomické prostředí 

Česká republika je úzce propojená s Evropskou unií, a to zejména po vstupu země do EU  

v roce 2004. Největším průmyslem v zemi je automobilový průmysl. Spolu se svými dodavateli 

tvoří téměř 24 % české výroby stabilního a prosperujícího tržního hospodářství. Česká 

republika vyrobila v roce 2010 více než milion vozů, přičemž více než 80 % z nich bylo 

vyvezeno. Zatímco český finanční systém zůstává relativně zdravý, malá, otevřená, exportně-

řízená česká ekonomika je velice citlivá na změny v hospodářské výkonnosti na svých hlavních 

vývozních trzích, zejména v Německu. Když se na konci roku 2008 západní Evropa a Německo 

dostalo do recese, poptávka po českém zboží poklesla, což vedlo ke značným poklesům 

průmyslové výroby a exportu. Výsledkem je, že reálný HDP v roce 2009 prudce poklesl. 

Ekonomika se pomalu obnovila v druhé polovině roku 2009 a dále byl zaregistrován slabý růst 

                                                 
40 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Czech republic [online]. 2014. [16. 4. 2014]. 

Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html. 
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v následujících dvou letech. V roce 2012, ekonomika do recese propadla znovu, a to zejména 

kvůli propadu zahraniční poptávky a vládních úsporných opatřeních. Země se dostala z recese 

ve druhé polovině roku 2013, přičemž většina analytiků očekává mírný a stálý růst i v roce 

2014. Známou problematikou se jeví strach zahraničních a domácích firem z korupce, zejména 

v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dalšími úskalími se mohou zdát rychle stárnoucí 

populace, financování neudržitelného důchodového a zdravotního systému, postupný přesun od 

výroby k high-tech technologiím, nebo služby na bázi znalostní ekonomiky. Hrubý domácí 

produkt země byl ke konci roku 2013 okolo 3 850, 88 mld. Kč. 

Mezi hlavní exportní země patří Německo (31,8 %), Slovensko (9,1 %), Polsko (6,1 %), Francie 

(5,1 %), Velká Británie (4,9 %) a Rakousko (4,7 %). Česká republika vyváží stroje  

a dopravní prostředky, suroviny a palivo, chemikálie. Mezi hlavní importní partnery řadíme 

Německo (29,5 %), Polsko (7,7 %), Slovensko (7,4 %), Čína (6,3 %), Nizozemsko (5,8 %), 

Rusko (5,3 %) a Rakousko (4,3 %). Dováží se stroje a dopravní prostředky, suroviny  

a pohonné hmoty, chemikálie. 

V následujícím grafech jsou znázorněny ukazatelé hrubý domácí produkt (graf 3.3) tvorba 

hrubého fixního kapitálu (graf 3.4), hrubá přidaná hodnota (graf 3.5), výdaje na vědu a výzkum 

(graf 3.6), čistý disponibilní důchod (graf 3.7) a produktivita práce (graf 3.8) v České republice. 

Tyto ukazatele jsem se rozhodla graficky znázornit z důvodu jejich zařazení do 

ekonometrického panelového modelu v následující kapitole.  

Hrubý domácí produkt České republiky od roku 2000 neustále stoupá, náhlý propad lze vidět  

u roku 2008, kdy došlo k hospodářské krizi, která je viditelná obecně u všech zdejších 

ukazatelů. Tvorba hrubého fixního kapitálu do roku 2008 stoupala, poté došlo k velkému 

propadu a od roku 2009 začala mírně klesat. Hrubá přidaná hodnota České republiky v grafu 

3.5 mírně klesá.  Hrubé výdaje na výzkum a vývoj od roku 2000 neustále rostou, je zde vidět 

malé zakolísání v roce 2008. z důvodu ekonomické krize. Čistý disponibilní důchod v čase 

roste, taktéž také produktivita práce, mírný pokles jde vidět pouze v roce 2008. 
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Graf 3.3: Hrubý domácí produkt ČR 

v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Graf 3.5: Hrubá přidaná hodnota ČR 

v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Graf 3.7: Čistý disponibilní důchod ČR v 

mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Graf 3.4: Tvorba hrubého fixního 

kapitálu ČR v mil. Eur 

Zdroj: Eurostat[online], 2014; vlastní zpracování 

Graf 3.6: Hrubé výdaje na vědu  

a výzkum ČR v % HDP 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Graf 3.8: Produktivita práce v ČR v mil. 

eur 

 Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování
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Trh práce  

Ekonomika se zotavuje z recese a pozvolna začíná přibývat pracovních míst. Pokles 

nezaměstnanosti závisí na síle oživení české ekonomiky. Na konci února 2014 registrovaly 

úřady práce 625 tisíc uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu dosáhl 

8,6 %, jak je znázorněno v grafu 3.9. Po sezónním očištění tento ukazatel činí 8 %. Letos  

v únoru našlo práci 32 718 osob, loni jen 18 837 osob, v únoru úřady práce nabízely 38 301 

pracovních míst, loni touto dobou jen 36 671. Počet uchazečů na jedno volné místo se díky 

tomu mírně snížil, nicméně stále dosahuje poměrně vysoké hodnoty 16,3.  

Graf 3.9: Míra registrované nezaměstnanosti v ČR (v %) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ [online], 2014; vlastní zpracování 

Na konci roku 2013 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty 

zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 637 Kč, což je o 484 Kč méně než ve stejném 

období v roce 2012. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,1 %, reálně se tak 

mzda snížila o 2,9 %. Objem mezd poklesl o 2,9 %, počet zaměstnanců o 1,2 %. 

V podnikatelské sféře se průměrná mzda snížila nominálně o 2,4 %, reálně o 3,5 %, 

v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 0,8 %, reálně se snížila o 0,3 %. 

Infrastruktura 

Do infrastruktury byla zařazena dopravní, železniční, letecká a vodní doprava. Délka silniční 

dopravní sítě činí 55 653 km, přičemž 734 km tvoří dálnice, 422 km rychlostní komunikace  

a 6 255 km silnice 1. třídy. Dálniční síť je stále ve výstavbě. Páteřní komunikací bude po svém 

dokončení dálnice D1, která spojí Prahu a Brno s Ostravou a s Polskem (směr Katovice). Již 

dokončenými komunikacemi jsou dálnice D2 spojující Brno a Bratislavu a dálnice D5 spojující 

Prahu, Plzeň a Německo (směr Norimberk). Česká republika má se svými 9 568 km jednu  
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z nejhustších železničních sítí v Evropě. Z toho je 3 212 km tratí elektrizováno a 1 906 km je 

dvou a vícekolejných, ovšem žádné nejsou vysokorychlostní. Většina letecké dopravy se  

v Česku realizuje přes letiště Václava Havla Praha, které ročně přepraví kolem na 10 milionů 

pasažérů. Vodní doprava v Česku je provozována na řekách Labe a Vltava a dalších uzavřených 

vodních plochách, pro rekreační účely. 

Do infrastruktury byla zařazena dopravní, železniční, letecká a vodní doprava. Délka silniční 

dopravní sítě činí 55 653 km, přičemž 734 km tvoří dálnice, 422 km rychlostní komunikace  

a 6 255 km silnice 1. třídy. Dálniční síť je stále ve výstavbě. Páteřní komunikací bude po svém 

dokončení dálnice D1, která spojí Prahu a Brno s Ostravou a s Polskem (směr Katovice). Již 

dokončenými komunikacemi jsou dálnice D2 spojující Brno a Bratislavu a dálnice D5 spojující 

Prahu, Plzeň a Německo (směr Norimberk). Česká republika má se svými 9 568 km jednu  

z nejhustších železničních sítí v Evropě. Z toho je 3 212 km tratí elektrizováno a 1 906 km je 

dvou a vícekolejných, ovšem žádné nejsou vysokorychlostní. Většina letecké dopravy se  

v Česku realizuje přes letiště Václava Havla Praha, které ročně přepraví kolem na 10 milionů 

pasažérů. Vodní doprava v Česku je provozována na řekách Labe a Vltava a dalších uzavřených 

vodních plochách, pro rekreační účely.  

Životní prostředí 

Mezi problémy životního prostředí v ČR patří znečištění ovzduší a vod v oblasti 

severozápadních Čech a severní Moravy a kyselé deště poškozující lesy. Česká republika 

usiluje o to, aby průmyslová odvětví dodržovala daná kodexová nařízení EU, která by měla 

omezit tato rozsáhlá znečištění životního prostředí. 

Česká republika je součástí mnoha mezinárodních dohod vztahujících se k životnímu prostředí. 

Tyto dohody se snaží zabránit znečištění ovzduší oxidy dusíku, perzistentními organickými 

polutanty, sírou a těkavými organickými sloučeninami. ČR je součástí také environmentálních 

protokolů o biologické rozmanitosti, o změně klimatu (Kjótského protokolu), o desertifikaci,  

o ohrožených druzích, o změně životního prostředí, o nebezpečných odpadech, o mořském 

právu, o ochraně ozónové vrstvy, o znečištění loděmi, o mokřinách a o velrybářství.   
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3.1.2 Administrativně-správní uspořádání a regionální struktura 

Česká republika se administrativně člení do tří stupňů. Nejvyšší stupeň představuje 14 vyšších 

územních samosprávných celků, střední úroveň je zastoupena okresy a nejnižší stupeň je tvořen 

6 249 obcemi.  

Mezi čtrnáct územních samosprávných celků, které jsou zároveň regiony NUTS 3, patří hlavní 

město Praha (sídlo kraje hlavní město Praha), Středočeský kraj (sídlo kraje hlavní město Praha), 

Jihočeský kraj (sídlo kraje České Budějovice), Plzeňský kraj (sídlo kraje Plzeň), Karlovarský 

kraj (sídlo kraje Karlovy Vary), Ústecký kraj (sídlo kraje Ústí nad Labem), Liberecký kraj (sídlo 

kraje Liberec), Královehradecký kraj (sídlo kraje Hradec Králové), Pardubický kraj (sídlo kraje 

Pardubice), kraj Vysočina (sídlo kraje Brno), Jihomoravský kraj (sídlo kraje Jihlava), 

Olomoucký kraj (sídlo kraje Olomouc), Moravskoslezský kraj (sídlo kraje Ostrava) a Zlínský 

kraj (sídlo kraje Zlín), grafické znázornění je k dispozici na obrázku 3.1. 

Obrázek 3.1: Samosprávné územní celky České republiky  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Stejně ale jako ostatní členské země Evropské unie, uplatňuje Česká republika ve svém členění 

metodiku EU – Nomenklaturu územně statistických jednotek – NUTS: 

 NUTS 0 – představuje stát Česká republika; 

 NUTS 1 – představuje území České republiky; 

 NUTS 2 – tvoří regiony soudržnosti, které slučují 14 samosprávných krajů do 8 celků 

podle počtu obyvatel; 

 NUTS 3 – jednotkou této úrovně je 14 výše popsaných samosprávných krajů. 
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Tabulka 3.2: Regiony NUTS 2 ČR   

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování   

Nomenklatura lokálních územních jednotek je v ČR tvořena následujícím způsobem: 

 LAU 1 – úroveň, která je zastoupena 77 okresy; 

 LAU 2 – úroveň zastoupena 6 249 obcemi. 

Klasifikace územních statistických jednotek CZ – NUTS vstoupila v platnost 1. ledna 2000.  

V České republice je vymezeno celkem 8 jednotek úrovně NUTS 2, znázorněných na obrázku 

3.2, které vznikly spojením 14 samosprávných krajů (NUTS 3). Tato úroveň je využívána 

především ke statistickým účelům a možnosti regionů čerpat finanční prostředky z fondů EU. 

Českou republiku tvoří osm regionů NUTS 241, jak je uvedeno v tabulce 3.2.  

Obrázek 3.2: Mapa regionů NUTS 2 v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

                                                 
41 EUROPEAN COMISSION. Czech republic: Eligible areas under the Convergence Objective 

and the Regional Competitiveness and Employment Objective [online]. 2007. [4. 1. 2014]. Brussels: European 

Commission.  Dostupné z:  http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/czech/index_en.htm. 

Počet 

regionů
Kód Česko/CZ

1 CZ01 Praha

2 CZ02 Střední Čechy

3 CZ03 Jihozápad

4 CZ04 Severozápad

5 CZ05 Severovýchod

6 CZ06 Jihovýchod

7 CZ07 Střední Morava

8 CZ08 Moravskoslezsko
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3.2 Slovenská republika 

Slovensko je vnitrozemský stát, téměř v srdci Evropy. Odedávna Slovenskem procházely 

důležité dopravní a obchodní cesty mezi Baltským a Jadranským mořem a mezi Černým  

a Severním mořem. Na východě sousedí Slovenská republika s Ukrajinou, na jihu 

s Maďarskem, na jihozápadě s Rakouskem, na západě s Českem a na severu s Polskem. Nejdelší 

hranici, 678 km, má s Maďarskem, nejkratší, 92 km, s Ukrajinou42. 

Slovensko je mimo Visegrádské čtyřky členem OSN, OECD, NATO, OBSE, MMF, Světové 

banky, Rady Evropy, EU, EEA, Eurozóny, Evropské celní unie, Schengenského prostoru  

a jiných méně významných mezinárodních struktur. Do roku 2009 se užívaly  

v zemi slovenská koruna a halíř (1 koruna = 100 haléřů), poté je nahradily euro a eurocent  

(1 euro = 100 eurocentů). 

3.2.1 Socioekonomická analýza 

Slovensko, které se díky své rozloze, 49 036 km2 a 5 410 728 obyvatel, řadí mezi malé členské 

státy, má na svém území pouze 4 regiony úrovně NUTS 2. Zaměříme-li se na rozdíly mezi 

těmito regiony ze strany ekonomické úrovně a produktivity práce zjistíme, že situace se nijak 

zvlášť neliší od jiných zemí střední a východní Evropy. Z toho vyplývá, že regiony, na jejichž 

území se nachází hlavní město, převyšuje svou ekonomickou úrovní i produktivitou práce 

ostatní regiony. Slovensko patří mezi úspěšné ekonomiky zemí, jež v roce 2004 vstoupily 

do Evropské unie a v 90. letech 20. století zažily transformaci z ekonomiky socialistického 

centrálního plánování na hospodářství volného trhu.  

Obyvatelstvo 

Populace Slovenska čítala k 31. červenci 2013 přibližně 5 410 728 obyvatel, bližší vývoj je 

zaznamenám v grafu 3.10, z toho 51,3 % jsou ženy. Podle odhadů za rok 2012 dosahuje růst 

populace 0,104 %, zatímco přirozený přírůstek dosáhl 1,65 narozených na 1000 obyvatel. Ve 

městech žije celkem 55 % populace, urbanizace stoupá zhruba 0,1 % za rok. Hustota osídlení 

se pohybuje kolem 111 obyvatel na km2.  

  

                                                 
42 PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Všeobecné informácie o krajine[online]. 2014. [9. 4. 2014]. 

Dostupné z: http://www.prezident.sk/?vseobecne-informacie-o-krajine. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_koruna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%BD_trh
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Graf 3.10 : Vývoj celkového počtu obyvatelstva Slovenska v letech 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

V roce 2012 se celkem 85,8 % obyvatelstva hlásilo ke slovenské národnosti, 9,7 % k maďarské, 

1,7 % k romské, 0,8 % k české, 0,4 % k rusínské a 0,2 % k ukrajinské. Průměrná délka života 

dosahuje 72 let u mužů a 80 let u žen43.  

Graf 3.11: Věková struktura populace Slovenska 

 

Zdroj: CIA [online], 2014; vlastní zpracování 

Věková struktura populace je znázorněna na předešlém grafu 3.11, kde je největší zastoupení 

mají muži ve věku 35-39 let, celkem 240 tisíc mužů, a ženy se v témže věku přibližují přibližně 

238 tisícům. V pořadí další, jsou v nejvyšším zastoupení osoby v letech 55-59 let.  

                                                 
43 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, ref. 12. 
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Ekonomické prostředí 

Jakožto otevřená ekonomika zaměřená na export je Slovensko silně hospodářský závislé na 

svém největším obchodním partneru, Německu. V poslední dekádě prošlo Slovensko úspěšným 

hospodářským vývojem, přesto zde stále existuje poměrně vysoká nezaměstnanost – k roku 

2011 dosahovala 13,5 %. Přesto levná a schopná pracovní síla, vhodná zeměpisná poloha, 

daňová politika vlády a vcelku liberální zákoník práce jsou pro zahraniční investory velká 

pozitiva. Zatímco v devadesátých letech se země potýkala s velkým zahraničním dluhem, 

rostoucím schodkem rozpočtu, rozsáhlou nezaměstnaností a vysokou inflací, v době vstupu 

do Evropské unie v roce 2004 již Slovensko započalo úspěšný hospodářský růst a stát začal 

fungovat s vyrovnanějším rozpočtem. V současnosti je jednou z nejúspěšnějších zemí 

bývalého Východního bloku.  

Od rozdělení Československa v roce 1993, zavedlo Slovensko významné reformy. Po období 

relativní stagnace na počátku a v polovině roku 1990, vytvořilo Slovensko reformy daní, 

zdravotnictví, důchodového a systémy sociálního zabezpečení, které pomohly Slovensku 

konsolidovat rozpočet na cestě ke vstupu do EU v roce 2004 a přijmout euro v lednu 2009. 

Dochází zde k téměř kompletní privatizaci. Bankovní sektor je téměř úplně mimo vládní 

dohled, přičemž byl utvořen zahraniční investiční boom s obchodními přátelskou politikou. 

Přímé zahraniční investice figurují zejména v automobilovém a elektronickém odvětví. Je zde 

levná a kvalifikovaná pracovní síla, nízké daně, neexistence daní z dividend, relativně liberální 

zákoník práce a příznivá zeměpisná poloha, což jsou hlavní výhody pro zahraniční investory. 

Růst slovenské ekonomiky v roce 2009 poklesl, rok poté ale zase začal poměrně mírně stoupat 

a to kvůli slabé zahraniční poptávce. V roce 2012 vláda premiéra Roberta Fica vrátila zpět 

některé ze slovenských reforem prorůstových pomocí, aby podepřely veřejné finance. 

Klíčovými faktory omezující ekonomický růst Slovenské republiky však zůstává korupce  

a pomalé řešení sporů. 

Ačkoliv i Slovensko zasáhla světová ekonomická krize, díky obnovené zahraniční poptávce od 

roku 2010 slovenské hospodářství opět roste. Zatímco v roce 2009 poklesl hrubý domácí 

produkt Slovenska o 4,9 %, v následujícím roce byl obnoven růst ve výši 4,2 %. K roku 2011 

pak dosáhl 3,3 %. Za rok 2011 dosáhl HDP podle parity kupní síly výše 128,5 miliardy dolarů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nezam%C4%9Bstnanost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_blok
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celkově a 23 600 dolarů na jednoho obyvatele. Inflace činila ve stejném období zhruba 3,9 %. 

Tempo růstu průmyslové produkce v roce 2013 činilo 6,5 %44. 

Export v roce 2013 činil 82,7 miliard amerických dolarů, import, ke stejnému datu, 77,96 

miliard amerických dolarů. Hlavními exportními partnery Slovenska jsou Německo (22,3 %), 

Česká republika (14,9 %), Polsko (8,8 %), Maďarsko (7,8 %), Rakousko, Francie, Itálie  

a Velká Británie. Hlavními importními partnery jsou Německo (18,6 %), Česká republika  

(18 %), Rusko (9,9 %), Rakousko (8 %), Maďarsko, Polsko a Jižní Korea. 

Hlavními vývozními komoditami jsou automobily (25,9 %), strojní a elektrické zařízení  

(21,3 %), kovy (14,6 %) a chemické prostředky (10,1 %). Hlavními dovozními komoditami 

jsou dopravní prostředky (41, 1 %), vyspělé technologické produkty (19,3 %) a paliva  

(12,3 %)45. 

V následujícím grafech jsou znázorněny ukazatelé hrubý domácí produkt (graf 3.12) tvorba 

hrubého fixního kapitálu (graf 3.13), hrubá přidaná hodnota (graf 3.14), hrubé výdaje na vědu 

a výzkum (graf 3.15), čistý disponibilní důchod (graf 3.16) a produktivita práce (graf 3.17) na 

Slovensku. Tyto ukazatele jsem se rozhodla graficky znázornit z důvodu jejich zařazení do 

ekonometrického panelového modelu v následující kapitole.  

Hrubý domácí produkt Slovenska neustále roste, jakýsi propad nastal od roku 2008 do roku 

2009 v důsledku ekonomické krize, poté zase dochází k růstu. Tvorba hrubého fixního kapitálu 

taktéž v roce 2008 poklesla, od roku 2009 je ovšem zase na vzestupu. Hrubá přidaná hodnota 

roste, výdaje na vědu a výzkum v procentním vyjádření HDP od roku 2000 do roku 2007 

klesala, od téhož roku je mírně na vzestupu. Čistý disponibilní důchod Slovenska roste, prudší 

vzestup nastal od roku 2009 a produktivita práce do roku 2008 rostla, rok 2008 a 2009 téměř 

stagnovala, poté ale zase stoupá46.

                                                 
44 THE WORLD BANK. Slovak republic [online]. 2014. [9. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/country/slovak-republic#cp_wdi. 
45 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World fact book: Slovakia [online]. 2013. [9. 4. 2014.] Dostupné 

z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html. 
46 EUROSTAT. Regional statistics Database. [online]. 2014. [3. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database. 
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Graf 3.12: Hrubý domácí produkt 

Slovenska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.14: Hrubá přidaná hodnota 

Slovenska mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Graf 3.16: Čistý disponibilní důchod 

Slovenska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

 

Graf 3.13: Tvorba hrubého fixního 

kapitálu Slovenska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat[online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.15: Hrubé výdaje na vědu  

a výzkum na Slovensku v % HDP  

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Graf 3.17 Produktivita práce na 

Slovensku v mil. eur 

Zdroj: Eurostat[online], 2014; vlastní zpracování 
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Trh práce 

Na grafu 3.18 je znázorněna míra  nezaměstnanosti od roku 2000 do roku 2013, míra 

nezaměstnanosti od roku 2000 až na mírné výkyvy klesala, od roku 2008 do roku 2010 rostla, 

ovšem od roku 2010 se drží zhruba na stejné úrovni, v roce 2013 byla na Slovensku míra 

nezaměstnanosti okolo 14,4 %. Pracovní síla přitom odhadem činila 2,727 miliónů osob. 

Nezaměstnaných osob ve věku 15-24 let je 34 %. 

Graf 3.18: Míra nezaměstnanosti na Slovensku v % 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat[online], 2014; vlastní zpracování 

Infrastruktura 

Doprava na Slovensku má do značné míry moderní strukturu, avšak především důsledkem 

členitého terénu je dopravní síť relativně řídce rozložená. Nejrozsáhlejší je zejména silniční síť, 

měřící 43 761 km, z toho zaujímají 38 085 km zpevněné cesty. První dálnice, dostavěná roku 

1980, spojovala Bratislavu s Brnem a Prahou. Ke konci 20. století byla dálniční síť dále 

rozšířena a do roku 2014 se plánuje dokončení dálničního spojení mezi Bratislavou  

a Košicemi. Dále se na Slovensku nachází 3 622 km železničních tratí, z toho téměř polovina 

je elektrifikovaná. V současnosti trpí železniční doprava neefektivností, avšak probíhají práce 

na jejím dalším zlepšování. Významným dopravním uzlem je především Bratislava, zejména 

díky své poloze na řece Dunaji, letišti, napojení na silniční a dálniční síť a blízkosti  

k maďarským i rakouským hranicím47. 

  

                                                 
47 TRANSPORT.SK. Cestná infraštruktura. [online]. 2014. [3. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.transport.sk/spravy/cestna-infrastruktura/. 
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Životní prostředí 

Slovensko řeší environmentální problémy týkající se znečištění ovzduší z metalurgických 

závodů, což představuje pro obyvatele rizika pro lidské zdraví. Dále jsou debatovaným tématem 

na slovenské půdě kyselé deště ničící lesy.  

Slovensko je státem podporující mnoho mezinárodních environmentálních úmluv, zabývajících 

se ochranou znečištění ovzduší oxidy dusíku, perzistentními organickými látkami znečišťující 

prostředí, znečištění ovzduší prostřednictvím síry 85, síry 94, těkavými organickými 

sloučeninami. 

Slovensko také podepsalo protokoly: o biologické rozmanitosti, změně klimatu (Kjótský 

protokol), o desertifikaci, o ohrožených druzích, o změnách životního prostředí,  

o nebezpečných odpadech, o mořském právu, o ochraně ozónové vrstvy, o znečištění loděmi, 

o mokřadech a o velrybářství48. 

3.2.2 Administrativně-správní uspořádání a regionální struktura 

Od roku 1996, kdy byl přijat zákon o administrativním členění, se Slovensko dělí na  

8 samosprávních krajů, které jsou nezávislou samosprávní jednotkou Slovenska. Názvy 

jednotlivých krajů jsou odvozeny od svých center. Dělení současných krajů vychází  

z původního československého, došlo pouze k úpravě hranic krajů a okresů. Tato změna vedla 

ke zmenšení územních celků, aby kraje lépe odpovídaly přirozeným slovenským regionům. 

Tyto kraje se dále člení na 79 okresů a 2 922 obcí. 

Území jednotlivých krajů jsou k dnešnímu dni identická s územími samosprávních krajů, 

znázorněnými na obrázku 3.3, což jsou nejvyšší jednotky územní samosprávy na Slovensku. 

Stát spravuje úřady na území krajů prostřednictvím Krajských úřadů. Mezi osm krajů Slovenska 

patří Banskobystrický kraj (sídlem správy Banská Bystrica), Bratislavský kraj (sídlem správy 

Bratislava), Košický kraj (sídlem správy Košice), Nitranský kraj (hlavním sídlem správy Nitra), 

Prešovský kraj (sídlem správy Prešov), Trenčianská kraj (sídlem správy Trenčín) a Trnavský 

kraj (sídlem správy Trnava)49. 

  

                                                 
48 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, ref. 46. 
49 CSMAP. Administrativní členění SR. [online]. 2014. [23. 4. 2014]. Dostupné z: http://www.csmap.cz/gis-a-

mapy/administrativni-cleneni-sr.htm. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Samospr%C3%A1vn%C3%AD_kraj_(Slovensko)&action=edit&redlink=1
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Obrázek 3.3: Samosprávné územní celky Slovenska 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování  

Pro regionální členění území Slovenska je využita, stejně jako v ostatních členských státech EU 

metodika NUTS :  

 NUTS 0 – představuje stát Slovenská republika,  

 NUTS 1 – představuje celé území Slovenské republiky,  

 NUTS 2 – tato úroveň územního členění představuje spojování krajů do větších celků. 

Regiony této velikosti jsou na Slovensku čtyři, viz tabulka 3.3 a obrázek 3.4; 

 NUTS 3 – tato úroveň odpovídá krajskému uspořádání Slovenské republiky a zahrnuje 

celkem 8 krajů (Bratislavský, Košický, Nitranský, Prešovský, Žilinský, Trenčianský, 

Trnavský a Banskobystrický).  

Tabulka 3.3: Regiony NUTS 2 Slovenska  

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

  

Počet 

regionů
Kód Slovensko/SK

1 SK01 Bratislavský kraj

2 SK02 Západné Slovensko

3 SK03 Stredné Slovensko

4 SK04 Východné Slovensko
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Nomenklatura lokálních územních jednotek je na Slovensku tvořena následovně:  

 LAU 1 – této úrovni odpovídají okresy, které z územního hlediska představují části 

krajů. Na Slovensku je celkem 79 okresů,  

 LAU 2 – této úrovni členění odpovídají obce, a to včetně městských částí Bratislavy  

a Košic. Celkem najdeme na Slovensku 2 922 obcí50. 

Obrázek 3.4: Mapa regionů NUTS 2 

 

 

 

  

        

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

  

                                                 
50 GEOGRAPHY. Slovensko: regionální geografie. [online]. 2014. [23. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/RGSR/ucebnice/portrety/admin_cleneni.html. 
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3.3 Polsko  

Polská republika je rozlehlá na ploše 312 679 km2, na západě hraničí se Spolkovou republikou 

Německo (456 km), na jihu s Českou republikou (615 km) a Slovenskou republikou (420 km), 

na východě s Běloruskou republikou (605 km) a Ukrajinskou republikou (428 km) a na severu 

s Litevskou republikou (91 km) a Kalingradskou oblastí Ruské federace (432 km).  

Polsko je mimo Visegrádskou skupinu také členskou zemí Evropské unie, Severoatlantické 

aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové 

obchodní organizace (WTO)51. 

3.3.1 Socioekonomická analýza 

Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží. V současnosti je Polsko 

osmý nejlidnatější stát Evropy, s 38,2 miliony obyvatel. Největší koncentrace obyvatel je 

v Horním Slezsku, hlavním městem je Varšava, do raného novověku jím však byl Krakov.  

Polsko je průmyslově-zemědělský stát s významnou těžbou nerostných surovin. Poměrně 

úspěšně zde došlo k přechodu od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu způsobu 

hospodaření. Hlavní průmyslová odvětví jsou těžební průmysl, strojírenství (osobní auta, 

autobusy, lodě), hutnictví, chemický, elektrotechnický, textilní a potravinářský průmysl. Těží 

se černé a hnědé uhlí, měď, olovo, zinek, sůl, síra, magnezit, kaolin a menší množství 

ropy a zemního plynu. 

V zemědělství převažuje rostlinná produkce nad živočišnou. Orná půda představuje skoro  

50 % plochy státu, louky a pastviny obsazují 13 % prostoru a lesy 30 % plochy. Pěstuje 

se pšenice, žito, ječmen, len, oves, brambory, cukrová řepa, řepka, chmel, ovoce a zelenina. 

Polsko je v produkci žita, lnu, brambor a cukrové řepy na 2. místě v Evropě (hned po Rusku). 

Chovají se zde prasata, skot, ovce, koně a drůbež. Významné postavení má v Polsku rybolov. 

Produkuje se vlna, med a rybí výrobky. V popředí je i těžba dřeva52.  

  

                                                 
51 EUROPA. Polsko. [online]. 2014. [23. 4. 2014]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/countries/member-

countries/poland/index_cs.htm. 
52 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Poland [online]. 2014. [16. 4. 2014]. Dostupné 

z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html. 
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Obyvatelstvo  

Znázorněný vývoj obyvatel je v grafu 3.19. Od roku 2000 počet obyvatel mírně klesal, v roce 

2008 začal růst a v roce 2011 došlo k prudkému nárůstu, až o 300 tisíc obyvatel. K červenci 

2013 v Polsku žilo celkem 38 511 824 obyvatel. 

Graf 3.19: Vývoj celkového počtu obyvatel Polska 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Předpokládaná věková struktura v roce 2014 je následující: děti od 0–14 let představují 14,6 % 

obyvatel; osoby ve věku od 15–24 let 11,9 %;  kategorie od 25–54 let celkem 43,8 % populace, 

od 55–64 let 15 % a nejstarší lidé od 65 let a dál 14,5 %. 

Graf 3.20: Věková struktura populace Polska 

Zdroj: CIA [online], 2014; vlastní zpracování 
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Jak je znázorněno na grafu 3.20, největší zastoupení má věková kategorie od 30 do 34 let, ať 

už jde o ženy či muže53. Míra populačního růstu Polska v roce 2014 dosahuje -0,11 %, počet 

narozených dětí je 9,77 na 1000 obyvatel a míra úmrtnosti dosahuje 10, 37 úmrtí na 1000 

obyvatel. 

Ekonomické prostředí 

Polsko se jako jediná ekonomika v EU vyhnula recesi během hospodářského útlumu v letech 

2008-2009. Ačkoli mu členství v EU a přístup ke strukturálním fondům EU poskytly větší 

podporu pro ekonomiku od roku 2004, HDP na obyvatele je stále výrazně pod průměrem EU, 

zatímco míra nezaměstnanosti je nadále vyšší než průměr EU. I když si polská ekonomika vedla 

v uplynulých pěti letech výrazně dobře, v roce 2012 a 2013 se růst ekonomiky zpomalil, a to  

z části kvůli pokračujících hospodářské obtížích v eurozóně. Krátkodobou hlavní politickou 

výzvou je konsolidace dluhů a výdajů, aniž by byl potlačen ekonomický růst.  

V delším časovém horizontu by se ekonomická výkonnost Polska mohla zlepšit, pokud země 

bude řešit některé ze zbývajících nedostatků v jeho silniční a železniční infrastruktuře, 

podnikatelském prostředí, zákoníku práce, obchodním soudnictví, státní byrokracii  

a v zatěžující daňové soustavě.  

Hrubý domácí produkt tvoří z 62,7 % služby, z 33, 3 % průmysl a ze 4 % zemědělství. Míra 

inflace je 1 %. Hlavními exportními partnery Polska jsou Německo (26 %), Velká Británie  

(7 %), Česká republika (6, 5 %), Francie, Rusko, Itálie a Nizozemí. Hlavními importními 

zeměmi jsou Německo (27, 3 %), Rusko (12, 2 %), Nizozemí (5, 9 %), Čína (5, 4 %), Itálie, 

Česká republika a Francie. 

V následujícím grafech jsou znázorněny ukazatelé hrubý domácí produkt (graf 3.21) tvorba 

hrubého fixního kapitálu (graf 3.22), hrubá přidaná hodnota (graf 3.23), výdaje na vědu  

a výzkum (graf 3.24), čistý disponibilní důchod (graf 3.25) a produktivita práce (graf 3.26)  

v České republice. Tyto ukazatele jsem se rozhodla graficky znázornit z důvodu jejich zařazení 

do ekonometrického panelového modelu v následující kapitole. 

Hrubý domácí produkt Polska do roku 2008 rostl, v důsledku ekonomické krize došlo od roku 

2008 do roku 2009 k poklesu HDP, poté znovu rostl. Tvorba hrubého fixního kapitálu Polska 

od roku 2003 rostla, od roku 2008 do roku 2009 klesala, poté opět rostla. Hrubá přidaná hodnota 

Polska mírně rostla, hrubé výdaje na výzkum a vývoj vyjádřené v % HDP v Polsku od roku 

                                                 
53 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, ref. 53. 
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2000 mírně klesaly, v roce 2004 až 2006 stagnovaly a od roku 2008 rostou. Čistý disponibilní 

důchod od roku 2003 rostl, v důsledku ekonomické krize došlo k propadu, od roku 2009 však 

opěr roste. U produktivity práce lze zaznamenat také znatelný výkyv v roce 2008, od roku 2009 

však mírně roste.54 

                                                 
54 EUROSTAT. Regional statistics Database. [online]. 2014. [3. 4. 2014]. Brussels: European Commission. 

Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database. 
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Graf 3.21: Hrubý domácí produkt Polska 

v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.23: Hrubá přidaná hodnota 

Polska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.25: Čistý disponibilní důchod 

Polska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

 

Graf 3.22: Tvorba hrubého fixního 

kapitálu Polska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.24: Hrubé výdaje na vědu  

a výzkum v Polsku v % HDP  

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.26 Produktivita práce v Polsku 

v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 
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Trh práce 

V roce 2013 bylo v Polsku 18,22 milionu ekonomicky aktivních obyvatel, největší pracovní 

síla je ve službách, celkem z 57 %, dále v průmyslu s 30,2 % a v zemědělství s 12,9 %.  

Graf 3.27: Míra nezaměstnanosti v Polsku 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat[online], 2014; vlastní zpracování 

Míra nezaměstnanosti podle grafu 3.27 v minulosti rychle klesala, v roce 2002 byla v Polsku 

míra nezaměstnanosti až 20 %, v roce 2008 7,1 %, v roce 2013 byla 10,3% míra 

nezaměstnanosti. Mladé obyvatelstvo v letech 15-24 let je z 26,5 % nezaměstnaných.  

Infrastruktura  

Dálniční síť je tvořena třemi hlavními tahy v různých fázích rozestavěnosti. Téměř hotová je 

jihopolská dálnice A4 (670 km), část mezinárodní spojnice E40. Navazuje na německou dálnici 

od Drážďan, v Polsku pokračuje až k hranicím Ukrajiny. Druhou východo-západní dálnicí 

je A2, která vede k hranicím s Běloruskem. V severojižním směru je budována trasa A1 (E75, 

568 km), ve směru Gdaňsk – Toruň – Lodž – Katovice – Bohumín. Polsko má oproti většině 

sousedů méně rozvinutou silniční a dálniční síť, přesto má silniční doprava dominantní podíl 

jako jinde v Evropě, registrováno je zhruba 19 milionů automobilů, tedy dvojnásobek oproti 

počátku 90. let. Polsko, obnovené po 1. světové válce, zdědilo nerovnoměrnou železniční síť, 

jíž od (pruského) západu k (ruskému) východu ubývalo. Koncem 20. století bylo 

mnoho lokálních tratí zrušeno. Hlavní tratě jsou zpravidla elektrifikovány. Jediným celosvětově 
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významným letištěm je letiště Frédérica Chopina ve Varšavě, které odbavuje polovinu všech 

leteckých pasažérů v Polsku55.  

Největšími námořními přístavy jsou Gdaňsk, Gdyně, Štětín, Svinoústí a Kolobřeh. V provozu 

jsou trajektové linky z Polska do Švédska a Dánska. Říční nákladní doprava je provozována 

především na Odře. 

Životní prostředí 

Situace se zlepšila po roce 1989 v důsledku poklesu těžkého průmyslu a ze zvýšených obav  

o životní prostředí postkomunistických vlád, znečištění ovzduší však zůstává vážné, protože  

z emisí oxidu uhličitého z uhelných elektráren a výsledný kyselý déšť způsobuje poškození lesů 

a znečišťuje vodstvo. Úrovně znečištění by mělo i nadále klesat díky opatřením EU, ale za cenu 

značných nákladů pro podniky a vládu. 

Polsko je součástí: mezinárodních dohod o znečištění ovzduší, environmentálního protokolu 

týkajícího se Antarktidy, dohody o mořských zdrojích na Antarktidě, dohody o biologické 

rozmanitosti, o změně klimatu (Kjótský protokol), o desertifikaci, o ohrožených druzích,  

o změně životního prostředí, o nebezpečných odpadech, o ochraně ozónové vrstvy,  

o znečištění loděmi a o mokřadech. Polsko je však i stát, který některé dohody podepsal, ale 

neratifikoval. Jsou to dohody o znečištění ovzduší – oxidy dusíku, znečištění ovzduší – 

perzistentními organickými polutanty znečišťující látky a znečištění ovzduší oxidem 9456. 

3.3.2 Administrativně-správní uspořádání a regionální struktura 

Od 1. ledna 1999 má Polsko třístupňové administrativní členění, které jej rozděluje na 

vojvodství, okresy a obce. Vojvodství (województwo) jsou nejvyššími správními celky, kterých 

je 16. Druhý stupeň je tvořen okresy (powiat). Těchto okresů je celkem 614 a člení se na zemské 

a městské okresy. Městský okres představuje obec, která získala statut okresu. Městské okresy 

zastupují 65 největších polských měst. Poslední stupeň představují obce (gminy), kterých je  

2 489. Obce se dále dělí na městské, městsko-vesnické a vesnické, kterých je nejvíce. 

  

                                                 
55 ENCYCLOPEDIA OF THE NATIONS. Poland - infrastructure, power, and communications [online]. 2014. 

[23. 4. 2014]. Dostupné z:http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Europe/Poland-

INFRASTRUCTURE-POWER-AND-COMMUNICATIONS.html. 
56 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, ref. 53. 
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Území Polské republiky je stejně jako v ostatních členských zemích EU rozděleno dle 

Nomenklatury územně statistických jednotek (NUTS):  

 NUTS 0 – představuje stát Polsko; 

 NUTS 1 – pro tuto úroveň se používá označení region, který spojuje několik vojvodství. 

V současné době je takovýchto regionů celkem šest; 

 NUTS 2 – regiony této úrovně představují vojvodství. Jak je zmíněno výše, vojvodství 

jsou vyšším územně samosprávným celkem, který disponuje i samosprávnými orgány. 

Regionů NUTS 2 se na území Polska nachází šestnáct, viz tabulka 3.4 a obrázek 3.5; 

 NUTS 3 – jedná se o tzv. podregiony. Tyto podregiony jsou vytvořeny uměle, a to 

spojením několika okresů pro potřeby členění území na jednotky NUTS. Počet jednotek 

této úrovně je v Polsku 45.  

Tabulka 3.4: Regiony NUTS 2 Polska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

  

Počet 

regionů
Kód Polsko/PL

1 PL11 Łódzkie

2 PL12 Mazowieckie

3 PL21 Małopolskie

4 PL22 Śląskie

5 PL31 Lubelskie

6 PL32 Podkarpackie

7 PL33 Świętokrzyskie

8 PL34 Podlaskie

9 PL41 Wielkopolskie

10 PL42 Zachodniopomorskie

11 PL43 Lubuskie

12 PL51 Dolnośląskie

13 PL52 Opolskie

14 PL61 Kujawsko-Pomorskie

15 PL62 Warmińsko-Mazurskie

16 PL63 Pomorskie
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Nomenklatura lokálních územních jednotek je v Polsku tvořena následovně: 

 LAU 1 – tuto úroveň představují okresy a tzv. pověřené obce (města s právy okresu). 

Okresy jsou z hlediska územně samosprávného členění Polska část vojvodství  

a v Polsku jich nalezneme 379; 

 LAU 2 – Obce (gminy) jsou základní jednotkou územně samosprávného členění 

Polska a jsou spojovány do okresů. V současné době se jich na území Polska nachází 

2 48957. 

Obrázek 3.5: Mapa regionů NUTS 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování  

                                                 
57 GEOGRAPHY. Polsko: regionální geografie. [online]. 2014. [23. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://geography.upol.cz/soubory/lide/szczyrba/RGPOL/ucebnice/seg/administrativni_cleneni_a%20_politicky_s

ystem.html. 
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3.4 Maďarsko  

Maďarsko se rozprostírá na ploše 93 030 km2, hraničí na západě s Rakouskem (366 km)  

a Slovinskem (102 km), na jihu s Chorvatskem (329 km) a Srbskem (166 km), na východě 

s Ukrajinou (103 km) a Rumunskem (443 km) a na severu se Slovenskem (676 km). Hlavním 

městem je Budapešť. Maďarsko je mimo Visegrádskou skupinu členem OSN, NATO, OECD, 

WTO, Rady Evropy, Evropské Unie a Schengenského prostoru. 

3.4.1 Socioekonomická analýza 

Maďarsko se v roce 1000 stalo křesťanským královstvím a po mnoho staletí sloužilo jako 

pomyslná hráz proti osmanské turecké expanzi do Evropy. Království se nakonec stalo součástí 

rakousko-uherské říše, která se rozpadla během 1. světové války a po 2. světové válce byla 

země pod dohledem komunistické vlády. V roce 1956 nastala vzpoura a bylo oznámeno 

odstoupení od Varšavské smlouvy, což bylo na úkor masivní vojenské intervence ze strany 

Moskvy. V roce 1968 Maďarsko začalo liberalizovat svou ekonomiku, v roce 1990 se konaly 

první pluralitní volby a bylo zahájeno tržní hospodářství. V roce 1995 se Maďarsko připojilo 

k NATO a do EU vstoupilo o pět let později. V roce 2011, Maďarsko poprvé převzalo 

šestiměsíční rotující předsednictví EU58. 

Maďarsko patří v unii do skupiny středně velkých států. Vstup do Evropské unie měl od roku 

1990 podporu u více než dvou třetin Maďarů. Země byla v přijímání jednotlivých kapitol aquis 

jedním z nejrychlejších kandidátů. Maďarsko se nachází v bezprostředním sousedství 

západního Balkánu a podporuje budoucí členství těchto zemí v EU. Jeho nejdůležitějšími 

partnery jsou Chorvatsko a Srbsko. Klíčovou roli v rámci Evropské politiky sousedství má pro 

Budapešť Ukrajina. Pokud jde o rozpočet EU je pro Maďarsko velice důležitá kohezní politika 

a Společná zemědělská politika. Na příjmové straně rozpočtu se Maďarsko – jako čistý příjemce 

– staví proti korekčním mechanismům. 

  

                                                 
58 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World fact book: Hungary [online]. 2013. [9. 4. 2014.] Dostupné 

z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html. 
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Obyvatelstvo 

Maďarské obyvatelstvo se skládá převážně z 92,3 % Maďarů, dále z Romů s 1,9 %  

a ostatního nebo neznámého obyvatelstva s 5,8 %.  

Graf 3.28: Vývoj počtu obyvatel Maďarska 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014, vlastní zpracování 

V grafu 3.28 je znázorněný docela značný populační pokles Maďarska od roku 2000. V roce 

2000 zde žilo podle statistických dat 10 221 644 obyvatel, v lednu 2012 zde žilo 9 908 798 

obyvatel59.  

Graf 3.29: Věková struktura populace Maďarska 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: GIA [online], 2014; vlastní zpracování 

Podle grafu  věkové struktury Maďarska 3.29 v roce 2014 z celkového počtu populace tvořily 

14,8 % děti od 0-14 let, 11,7 % populace tvořili mladiství od 15-24 let, nejvyšší zastoupení 

                                                 
59 EUROSTAT. Regional statistics Database. [online]. 2014. [3. 4. 2014]. Brussels: European Commission. 

Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database. 
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mělo obyvatelstvo ve stáří 25-54 let, a to celkem 41,6 %, 44-64 let staré obyvatelstvo tvořilo 

17,8 % obyvatel, přičemž 65 a víceletí byly na podobné hodnotě 17,5 %. Podle statistik The 

World Factbook z roku 2014 je v Maďarsku průměrný celkový věk 41,1 let, u mužů 39,1 roků 

a u žen 43,4. Míra populačního růstu je -0,21 %, na 1000 obyvatel se narodilo 9, 26 dětí  

a průměrný věk žen, kterým se narodilo první dítě je 28,2 let. Ve městech žije celkem 69,5 % 

populace, přičemž míra urbanizace je 0, 51 %. 

Ekonomické prostředí 

V Maďarsku došlo k přechodu od centrálně plánované ekonomiky k tržní ekonomice. Na konci 

roku 2008 mu hrozila neschopnost splácet své krátkodobé dluhy, způsobené globální finanční 

krizí. Proto země dostala od MMF, EU a Světové banky finanční pomocný balíček  

v hodnotě více než 25 miliard dolarů. Globální hospodářský pokles, klesající vývoz, nízká 

domácí spotřebu, akumulace dlouhodobého majetku a utlumení vládních úsporných opatření 

mělo za následek prudký hospodářský pokles v roce 2009. V roce 2010 nová vláda realizovala 

řadu změn, jako například snižování daní z příjmů fyzických osob a vytvoření "krizových daní" 

z finančních institucí, energetických a telekomunikačních společností a pro maloobchodníky. 

Na konci roku 2011se vláda obrátila na MMF a EU aby získala finanční záplatu na podporu 

refinancování dluhu, došlo ale k odmítnutí Evropskou unií a Mezinárodního měnového fondu. 

Globální poptávka po vysokých výnosech na mezinárodních trzích v zemi od té doby pomohl 

Maďarsku k získání finančních prostředků. Došlo k pokroku v dodržování schodku pod hranici 

3 % HDP, což vedlo Evropskou komisi v roce 2013, aby umožnila Maďarsku poprvé od vstupu 

do EU, ukončit dané sankce při nadměrném schodku.  

Hrubý domácí produkt Maďarska je z 68,7 % tvořen službami, z 28 % průmyslem a 3,4 % 

zemědělstvím. Mezi nerostné přírodní bohatství Maďarska patří bauxit, uhlí, zemní plyn, 

úrodná půda a orná půda60. 

V následujících grafech jsou znázorněny ukazatelé hrubý domácí produkt (graf 3.30) tvorba 

hrubého fixního kapitálu (graf 3.31), hrubá přidaná hodnota (graf 3.32), výdaje na vědu  

a výzkum (graf 3.33), čistý disponibilní důchod (graf 3.34) a produktivita práce (graf 3.35)  

v České republice. Tyto ukazatele jsem se rozhodla graficky znázornit z důvodu jejich zařazení 

do ekonometrického panelového modelu v následující kapitole. 

                                                 
60 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, ref. 59. 
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Hrubý domácí produkt Maďarska znázorněný v grafu 3.30 do roku 2008 rostl, poté však 

v důsledku ekonomické krize klesl, opětovný růst nastal od roku 2009. Tvorba hrubého fixního 

kapitálu postupně od roku 2000 rostla, od roku 2008 však klesá. Hrubá přidaná hodnota v roce 

2011 měla hodnotu vyšší než v roce 2012, kdy byl značný pokles, v roce 2013 došlo opět 

k růstu. Hrubé výdaje na vědu a výzkum v grafu 3.33 v % vyjádření k HDP průběžně rostou, 

čistý disponibilní důchod Maďarska od roku 2000 do roku 2008 rostl, poté však došlo 

k mírnému propadu a od roku 2009 zase roste. V růstu produktivity práce se také objevila 

ekonomická krize, v roce 2008 došlo k jejímu poklesu, od roku 2009 je zaznamenán opětovný 

mírný růst. 



 

  

 

67 

 

Graf 3.30: Hrubý domácí produkt 

Maďarska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.32: Hrubá přidaná hodnota 

Maďarska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.34: Čistý disponibilní důchod 

Maďarska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.31: Tvorba hrubého fixního 

kapitálu Maďarska v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.33: Hrubé výdaje na vědu  

a výzkum v Maďarsku v % HDP  

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

 

Graf 3.35 produktivita práce 

v Maďarsku v mil. eur 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 
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Trh práce 

Pracovní sílu Maďarska tvoří 4,263 milionu obyvatel, 7,1 % pracovní síly je zaměstnáno 

v zemědělství, 29,7 % v průmyslu a nejvíce, 63,2 % je zaměstnáno ve službách.  

Graf 3.36: Míra nezaměstnanosti Maďarska (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Graf 3.36 znázorňuje časový vývoj míry nezaměstnanosti v Maďarsku. Nejnižší míra 

nezaměstnanosti v časovém období 2000-2013 byla v roce 2002, kdy činila 5,6 %. Nejvyšší 

míra nezaměstnanosti nastala v roce 2010, kde je na úrovni 11,2 %. V posledním sledovaném 

období 2013 míra nezaměstnanosti v Maďarsku byla na hodnotě 10,5 %, na prahu chudoby 

bylo přitom 14 % osob. Osoby ve věku 15-24 let byly nezaměstnané z 28,1 %. 

Infrastruktura 

Silniční doprava, stejně jako v ostatních postkomunistických zemích, zažívá obrovský rozmach. 

Staví a plánují se nové dálnice a urychluje se provoz na silnici. Hlavní úseky tvoří pět dálnic, 

směřujících do Budapešti. Všech pět je propojeno budapešťským obchvatem M0, který je stále 

ve výstavbě. Jeho plánované dokončení je v roce 2015. Nejstarší z dálnic je M7 vedoucí  

z Budapeště, kolem Balatonu, až k chorvatským hranicím. Výstavba této dálnice byla zahájena 

v roce 1964 a dokončena až v roce 2008. V Chorvatsku se napojuje na dálnici A4, vedoucí 

do Záhřebu. Dálnice M1 vede směrem Budapešť-Vídeň. U obce Levél je svod na M15 vedoucí 

do Bratislavy. Dále je významná dálnice M5 z Budapešti k srbským 

hranicím přes Szeged a Kecskemét, dálnice M3, M30 a M35 do Debrecína a Miskolce a dálnice 

M6, která vede do Pécse přes Dunaújváros. Téměř každá obec a město je 
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spojeno autobusovou dopravou. Na rozdíl od železniční sítě mají autobusy větší pokrytí, a proto 

ji denně použije kolem 1,6 milionu cestujících61.  

Životní prostředí 

V environmentálních otázkách se Maďarsko zabývá problematikou modernizace norem  

v oblasti odpadového hospodářství, v energetické účinnosti, ovzduší, půd a znečištění vody. 

Aby byly dlouhodobě splněny požadavky EU, bude Maďarsko vyžadovat velké investice do 

životního prostředí.  

Maďarsko je státem podporující mezinárodní dohody o znečištění ovzduší oxidy dusíku, 

perzistentních organických znečišťujících látek, oxidem 85, oxidem 94, znečištění ovzduší 

těkavými organickými sloučeninami, je součástí Antarktické dohody, dohody o biologické 

rozmanitosti, změně klimatu (Kjótského protokolu), dohody o desertifikaci, o ohrožených 

druzích, o změně životního prostředí, o nebezpečných odpadech, o mořských právech,  

o ochraně ozónové vrstvy, o znečištění loděmi, o mokřadech a o velrybářství62. 

3.4.2 Administrativně-správní uspořádání a regionální struktura 

Administrativně-správní rozdělení Maďarska je dvoustupňové. První stupeň dělí Maďarsko na 

19 žup („megyék“) a Budapešť. Následně se území Maďarska člení na 23 velkých měst se 

župními pravomocemi („megyei jogu város“).  

Maďarské župy, jež jsou znázorněny na obrázku 3.6, byly vytvořeny na základě administrativní 

reformy v letech 1949-1950, odpovídají ve srovnání s Českou republikou úrovni krajů  

a z hlediska nomenklatury územních statistických jednotek se shodují s úrovní regionů NUTS 

3. Mezi maďarské župy patří Bács-Kiskun (sídlo správy župy Kecskemét), Baranya (sídlem 

správy župy Pécs), Békés (správním sídlem župy Békéscsaba), Borsod-Abaúj-Zemplén (sídlo 

správy župy Miskolc), Csongrád (správní sídlo Szeged), Fejér (správní sídlo župy 

Székesfehérvár), Győr-Moson-Sopron (správní sídlo Győr), Hajdú-Bihar (správním sídlem 

župy Debrecín), Heves (správním sídlem župy Eger), Jász-Nagykun-Szolnok (správním sídlem 

župy Szolnok), Komárom-Esztergom (správní sídlo Tatabánya), Nógrád (správním sídlem župy 

Salgótarján), Pest (hlavní město Budapešť je správním sídlem), Somogy (správní sídlo župy 

Kaposvár), Szabolcs-Szatmár-Bereg (správním sídlem župy Nyíregyháza), Tolna (správní sídlo 

                                                 
61 MKIK. Infrastructure and Transport. [online]. 2014. [23. 4. 2014]. Dostupné z: http://www.mkik.hu/en/magyar-

kereskedelmi-es-iparkamara/infrastructure-and-transport-2631. 
62 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, ref. 59. 
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župy Szekszárd), Vas (hlavní správní sídlo župy je Szombathely), Veszprém (správní sídlo 

Veszprém) a Zala (správním sídlem župy Zalaegerszeg).  

Obrázek 3.6: Územní členění samosprávných celků (žup) Maďarsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, 2014 [online]; vlastní zpracování 

Rozdělení území Maďarska na územní statistické jednotky NUTS je následující:  

 NUTS 0 – představuje stát Maďarsko, 

 NUTS 1 – tato úroveň územního členění je v Maďarsku tvořena tzv. velkými regiony, 

které jsou v současné době v Maďarsku tři, 

 NUTS 2 – jednotky této úrovně představují v Maďarsku regiony, které samy o sobě 

nevytváří administrativní jednotky státu. Celkem jich zde nalezneme sedm, jak je 

uvedeno v tabulce 3.5 a znázorněno na obrázku 3.7, 

 NUTS 3 – jednotkou této úrovně jsou v Maďarsku regiony označované jako župy, 

které představují základní samosprávnou jednotku v rámci administrativního členění 

země na úrovni krajů. Počet jednotek této kategorie je dvacet a spadá zde také hlavní 

město Budapešť.   
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Tabulka 3.5: Regiony NUTS 2 Maďarska   

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, 2014 [online]; vlastní zpracování 

Nomenklatura lokálních územních jednotek je v Maďarsku tvořena následovně: 

 LAU 1 – lokální jednotky této úrovně jsou v Maďarsku představovány regiony na 

úrovni okresů („kistérségek“). Překlad této jednotky znamená „maloregiony“, které 

tvoří z hlediska územně samosprávného členění část žup, tzn., že několik maloregionů 

utváří dohromady jednu župu. V současnosti se v Maďarsku nachází celkem 168 

jednotek úrovně LAU 1,  

 LAU 2 – obce jsou základní lokální jednotkou územně samosprávného členění 

Maďarska a jsou vázány do okresů. Na území Maďarska se jich nachází 3 145.  Pod tuto 

úroveň spadají obce, které představují celkem 252 měst a 2 893 vesnic63. 

Obrázek 3.7: Mapa regionů NUTS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, 2014 [online]; vlastní zpracování  

                                                 
63 RIS. Administrativní členění NUTS – Maďarska [online]. 2014. [23. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/administrativni-cleneni-nuts-madarsko. 

Počet 

regionů
Kód Maďarsko/HU

1 HU10 Közép-Magyarország

2 HU21 Közép-Dunántúl

3 HU22 Nyugat-Dunántúl

4 HU23 Dél-Dunántúl

5 HU31 Észak-Magyarország

6 HU32 Észak-Alföld

7 HU33 Dél-Alföld
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4 Ekonometrické modelování a hodnocení úrovně 

konkurenceschopnosti v regionech NUTS 2 Visegrádské čtyřky  

Tato kapitola se věnuje aplikaci ekonometrického modelu panelových dat s fixními efekty pro 

hodnocení regionální konkurenceschopnosti zemí Visegrádské čtyřky a následné hodnocení 

úrovně konkurenceschopnosti v 35 NUTS 2 regionech. 

Ekonometrické modelování vychází ze spojení ekonomické teorie, matematiky, statistiky  

a informatiky a je v současné době jednou z nejvýznamnějších disciplín ekonomické analýzy. 

Jako vědecká disciplína má již více než padesátiletou historii, což může být důležitým zdrojem 

zkoumání při práci na nových (alternativních) modelech v oblasti regionální 

konkurenceschopnosti. Pomocí ekonometrického modelu lze ověřit aplikovatelnost 

ekonomických teorií v praxi nebo na základě empirického pozorování předjímat teorie nové.  

Chceme-li hodnotit dosažený stupeň konkurenceschopnosti či hledat zdroje 

konkurenceschopnosti, je vhodné využít formulace regionálních modelů. Regionální modely 

panelových dat vytvářejí určité pojítko mezi mikro a makro částí a jsou konstruovány převážně 

ad hoc. Jejich vypovídací a interpretační schopnost je závislá především na naplnění modelu 

vhodnými a disponibilními daty a na konkrétní specifikaci parametrů aplikovaného modelu.  

Panelová data poskytují oproti prostým věcně prostorovým datům (tzn. získaných pouze  

v jednom časovém okamžiku nebo za jeden časový interval) a datům v časových řadách několik 

nesporných výhod. Především je získáno velké množství pozorování, která nejsou  

v konvenčních časových řadách dostupná. Panelová data nejsou obvykle příliš agregovaná jako 

typická data v časových řadách, proto je možno analyzovat a testovat komplikovanější hypotézy 

dynamiky a vzájemného chování64. Výhodou je bezesporu také možnost zakomponování 

velkého množství průřezových charakteristik, dále rozdělení celého datového souboru na menší 

celky a sledování vlivu podílu regionů na vysvětlovanou proměnnou, tzv. splitting. Jsme 

schopni lépe postihnout dynamiku změny, k níž u jednotlivých proměnných došlo. Zásadní 

výhodou je detekce fixních, respektive stochastických efektů, které by nebylo možné 

diagnostikovat aplikací pouze průřezových dat nebo časové řady65. Nevýhodou je však 

                                                 
64 BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. Fifth Edition. New York: John Wiley & Sons, 2013. 

390 s. ISBN 978-1-118-67232-7. 
65 HANČLOVÁ, Jana et al., ref. 2. 
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náročnost vyhledávání dat daných ukazatelů, jejich zakomponování do obsáhlé datové matice, 

testování ukazatelů, samotný výpočet modelu a zhodnocení výsledků. 

4.1 Ekonometrický model panelových dat 

Tento model umožňuje analyzovat panelová data jako průřezová data po jednotlivých regionech 

(celkem 35) a jejich vzájemné vztahy, u kterých je periodicky prováděno zjišťování 

charakteristických znaků a jejich následné hlubší prozkoumávání. Model panelových dat může 

být konstruován, řešen, verifikován a interpretován tehdy, pokud máme disponibilní soubor 

informací – respektive soubor regionálních dat kombinovaných v průřezu a čase.  

Při výběru vhodných indikátorů jsou uplatněna tři základní kritéria: 

 Územní hledisko – územní celky NUTS 2 (35 regionů Visegrádské čtyřky);  

 časové hledisko – možnost zaznamenání vývoje indikátorů každé studované oblasti za 

co nejdelší časový úsek (časová řada let 2000–2012); 

 odpovídající kategorie – vytyčené oblasti (sektory), které mohou mít vliv na regionální 

konkurenceschopnost. 

4.1.1 Datová základna ekonometrického modelu 

Datová základna ekonometrického modelu pro měření regionální konkurenceschopnosti 

v regionech NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky je tvořena regionálními daty, jež byla převzata 

z databáze Evropského statistického úřadu – modul „Regional Statistics“66. V sekci 

regionálních dat byly využity časové řady šesti ukazatelů s roční periodicitou, mezi které patří 

hrubý domácí produkt (HDP), tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK), hrubá přidaná hodnota 

(HPH), hrubé výdaje na výzkum a vývoj (GERD), čistý disponibilní důchod domácností (CDD) 

a produktivita práce na zaměstnanou osobu (PP)67. Srovnatelnost v čase je zajištěna použitím 

časových řad výše uvedených ukazatelů ve stejných jednotkách, tj. v eurech. V rámci každého 

ukazatele pak byly vždy také dopočítány průměrné hodnoty za EU27. Předmětem analýzy jsou 

data za 35 regionů NUTS 2 Visegrádské čtyřky v referenčním období 2000-2012.  

  

                                                 
66 EUROSTAT. Regional Statistics [online]. 2014 [10. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database. 
67 Ukazatelé byly vytvořeny v roce 2000 prostřednictvím Lisabonské strategie jako strukturální ukazatele 

konkurenceschopnosti. 
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Hrubý domácí produkt (HDP) stojí v pozici vysvětlované proměnné. Volba HDP byla 

především z toho důvodu, že se jedná o nejvýznamnější a nejužívanější makroekonomický 

agregát, který je současně vhodným základem pro posouzení konkurenceschopnosti nejen celé 

země, ale rovněž pro úroveň nižších územních celků, kam patří například i regiony NUTS 2. 

Současně při stanovení dané hypotézy platí, že HDP je projevem konkurenceschopnosti 

regionů, neboť regiony s rostoucím HDP mají ideální předpoklady pro dlouhodobé zvyšování 

své konkurenceschopnosti. Samozřejmě nemusí bezpodmínečně platit, že s rostoucí úrovní 

HDP roste i míra dosažené konkurenceschopnosti resp. konkurenční výhody, ale tento 

předpoklad je výchozí pro mnohé růstové teorie i teorie regionální konkurenceschopnosti68. 

Vysvětlující proměnné odhadovaného modelu plní roli zdrojové základny pro následný růst 

HDP. Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) je dle národního účetnictví základní složkou 

tvorby hrubého kapitálu (celkových investic), do kterého se se navíc zahrnuje změna stavu 

zásob a čisté pořízení cenností. Podle metodologie ESA 95 se THFK skládá z pořízení fixních 

aktiv minus úbytky fixních aktiv u rezidentských výrobců v průběhu daného období plus určité 

zvýšení k hodnotě nevyráběných aktiv vznikajících v důsledku produkční činnosti výrobců 

nebo institucionálních jednotek. Tvorba čistého fixního kapitálu je rozdílem mezi tvorbou 

hrubého fixního kapitálu a spotřebou fixního kapitálu, oceňuje se v kupních cenách včetně 

nákladů spojených s instalací a ostatních nákladů na převod vlastnictví. Fixní aktiva jsou 

hmotná nebo nehmotná aktiva vyrobená jako výstup z výrobního procesu a používají se ve 

výrobním procesu opakovaně nebo průběžně po dobu více než jednoho roku. Význam THFK 

je však mnohem širší, je to důležitý ukazatel inovační konkurenceschopnosti umožňující 

zvyšovat produkci na modernějším technickém základě.  

Hrubá přidaná hodnota (HPH) představuje nově vytvořenou hodnotu, kterou získávají 

regionální institucionální jednotky z používání svých výrobních kapacit. Je stanovena jako 

rozdíl mezi celkovou produkcí oceněnou v základních cenách a mezispotřebou oceněnou 

v kupních cenách. Počítá se za odvětví nebo za institucionární sektory/subsektory.  

Hrubé výdaje na výzkum a vývoj (GERD) jsou klíčové pro zvyšování ekonomického růstu, 

neboť stimulace základního a následně aplikovaného výzkumu vytváří v ekonomice velké 

                                                 
68 PORTER, Michael E. The Economic Performance of Regions. Hants: Carfax Publishing, 2003. ISSN 0034-

3404. 
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multiplikační efekty s dlouhodobou využitelností a předpoklady pro dlouhodobý ekonomický 

růst.  

Čistý disponibilní důchod domácností (CDD) je výsledkem běžných příjmů a výdajů, 

prvotního a druhotného rozdělení důchodů. Vylučuje kapitálové transfery, reálné zisky a ztráty 

z držby a následky takových událostí, jako jsou přírodní pohromy. Na rozdíl od hrubého 

disponibilního důchodu nezahrnuje spotřebu fixního kapitálu. Disponibilní důchod (hrubý nebo 

čistý) je zdrojem krytí výdajů na konečnou spotřebu a úspor, a to v sektorech vládních institucí, 

domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem. V sektorech nefinančních 

podniků a finančních institucí se disponibilní důchod rovná úsporám, které následně mohou 

generovat budoucí investice.  

Poslední zastoupenou vysvětlující proměnnou je produktivita práce na zaměstnanou osobu 

(PP), která je z hlediska ekonomické významnosti důležitá v souvislosti s množstvím 

vyprodukovaných statků a služeb v daném regionu a s objemem pracovní síly. Z hlediska HDP 

ji však nelze přikládat takový význam, protože jde spíše o přerozdělení vytvořeného produktu, 

tedy aspekt druhotného rozdělení69.  

Těchto pět ukazatelů bylo v referenčním období 2000-2012 vybráno proto, že jsou úzce 

provázány s plněním cílů růstových strategií EU, mezi které patřila v letech 2000-2010 

Lisabonské strategie a v letech 2010-2020 Strategie Evropa 2020. Indikátory zobrazené 

v tabulce 4.1 představují jednak strukturální ukazatele Lisabonské strategie (HDP, GERD, PP), 

dále ukazatelé Strategie Evropa 2020 (GERD), zbylé ukazatelé potom představují daný 

konkurenční potenciál. Hrubá přidaná hodnota byla vybrána z důvodu znázornění výrobních 

kapacit celkové výroby a čistý disponibilní důchod kvůli zdrojů krytí domácností (čím větší 

čistý disponibilní důchod, tím větší reálnou kupní sílu domácností představuje). 

  

                                                 
69 NEVIMA, Jan a Lukáš MELECKÝ. Aplikace ekonometrického modelu panelových dat pro hodnocení 

regionální konkurenceschopnosti na příkladu zemí Visegrádské čtyřky. České Budějovice: AUSPICIA 

recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd. 2011, ISSN 1214-4967. 
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Tabulka 4.1: Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti pro ekonometrický 

model 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní tvorba 

 

V konečné fázi výběru časových řad sledovaných ukazatelů byly vybrány všechny ukazatele ve 

stejných jednotkách. Jedná se o jednotky v milionech EUR. Stanovené jednotky v eurech tak 

nezohledňují výši cenových hladin v jednotlivých zemích prostřednictvím parity kupní síly 

(PPP) či parity kupního standardu (PPS). 

4.1.2 Obecná specifikace ekonometrického modelu panelových dat pro regiony V4 

Výstupem obecně formulovaného modelu panelových dat je odhad pro každý z regionů, čímž 

získáme pohled na úroveň konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. Formalizovaný zápis 

obecného panelového lineárního regresního modelu s využitím techniky umělých proměnných 

pro regiony NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky má s použitím výše uvedené datové základny 

následující tvar:  

35

, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ,

1

,r t r t r t r t r t r t r r t

r

HDP THFK HPH GERD CDD PP D       


         (4.1) 

kde: 

,r tHDP  hrubý domácí produkt;  

,r tTHFK  tvorba hrubého fixního kapitálu; 

,r tHPH  hrubá přidaná hodnota (celková);  

,r tGERD  hrubé výdaje na výzkum a vývoj;  

,r tCDD   čistý disponibilní důchod; 

,r tPP   produktivita práce na zaměstnanou osobu; 

Ukazatel Jednotka

Hrubý domácí produkt mil. EUR

Tvorba hrubého fixního kapitálu mil. EUR

Hrubá přidaná hodnota (celková) mil. EUR

Hrubé výdaje na výzkum a vývoj mil. EUR

Čistý disponibilní důchod domácností mil. EUR

Produktivita práce na ekonomicky aktivní obyvatelstvo mil. EUR
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   úrovňová konstanta; 

1,...,5   parametr sklonu regresního modelu; 

r   rozdílový parametr fixního efektu; 

,r t    náhodná složka; 

,r tD   binární proměnná pro specifikaci regionů; 

, 1r tD    jestliže se jedná o data regionu „r“ v čase „t“ (jinak , 0r tD  ); 

r  indexuje průřezovou statistiku – v tomto případě regiony NUTS 2 zemí 

V4, (základním regionem je průměr EU27); 

r   1,2,...,35 (v tomto případě 35 regionů V4) a 

t   indexuje čas, 2000,2003,..., 2012.t   

Z legendy rovnice regresního lineárního modelu panelových dat (4.4) vyplývá, že je nutné 

nejprve, než bude vytvořen odhad modelu, přiřadit umělé proměnné ,r tD  pro jednotlivé regiony 

NUTS 2 Visegrádské čtyřky. Celkově tedy bude model obsahovat 35 těchto umělých 

proměnných, jejichž přiřazení je patrné z tabulky 4.2. 
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Tabulka 4.2: Přiřazení umělých proměnných pro jednotlivé regiony NUTS 2 zemí V4 

Zdroj: Eurostat [online], 2014; vlastní zpracování 

Pojetí modelu jednoznačně určuje, které regiony přispívají svou ekonomickou úrovní 

k celkovému průměrnému výstupu EU27, jenž je aproximován v endogenní proměnné 

agregátem HDP. Průměrná hodnota pak představuje aritmetický průměr vypočtený ze všech 

regionů NUTS 2 EU27. Za předpokladu, že průměr EU27 chápeme jako ideální region, bude 

platit, že čím vyšší bude hodnota parametru r , tím vyšší bude příspěvek jednotlivých regionů 

NUTS 2 k této průměrné úrovni ekonomického výstupu celé EU27. Tyto regiony s největším 

příspěvkem budeme současně považovat za regiony nejvíce konkurenceschopné. Tento aspekt 

je pro model naprosto rozhodující70. 

                                                 
70 HANČLOVÁ Jana a kol., ref. 2. 

Umělá 

proměnná

Kód 

regionu
Název regionu D18t PL21 Małopolskie

D1t CZ01 Praha D19t PL22 Śląskie

D2t CZ02 Střední Čechy D20t PL31 Lubelskie

D3t CZ03 Jihozápad D21t PL32 Podkarpackie

D4t CZ04 Severozápad D22t PL33 Świętokrzyskie

D5t CZ05 Severovýchod D23t PL34 Podlaskie

D6t CZ06 Jihovýchod D24t PL41 Wielkopolskie

D7t CZ07 Střední Morava D25t PL42 Zachodniopomorskie

D8t CZ08 Moravskoslezsko D26t PL43 Lubuskie

D9t HU10 Středomaďarský region D27t PL51 Dolnośląskie

D10t HU21 Středozadunajský region D28t PL52 Opolskie

D11t HU22 Západozadunajský region D29t PL61 Kujawsko-Pomorskie

D12t HU23 Jihozadunajský region D30t PL62 Warmińsko-Mazurskie

D13t HU31 Severomaďarský region D31t PL63 Pomorskie

D14t HU32 Severní Velká Planina D32t SK01 Bratislavský kraj

D15t HU33 Jižní Velká Planina D33t SK02 Západné Slovensko

D16t PL11 Łódzkie D34t SK03 Stredné Slovensko

D17t PL12 Mazowieckie D35t SK04 Východné Slovensko
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4.2 Ekonometrické modelování konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 

Visegrádské čtyřky 

Panelový lineární regresní model je odhadován na základně zobecněné metody nejmenších 

čtverců (GLS). Statistická verifikace je vyhodnocena na pěti procentní hladině významnosti. 

Pro potřeby výpočtu bude sloužit software EViews (verze 7). Předmětem práce není detailní 

rozbor statistické a ekonometrické verifikace, která byla v modelu provedena. Práce je 

orientována na faktické ekonomické výsledky vzešlé z představeného modelu, přičemž 

současně nepomíjí provedení statistické a ekonometrické verifikace.   

Vysvětlení významu a vyslovení závěrů o ekonomickém chování modelu se věnuje ekonomická 

verifikace. Ekonometrickou verifikací se rozumí ověřování splnění podmínek a předpokladů 

potřebných pro aplikaci konkrétních ekonometrických metod, technik a testů. Rovnice 4.2 je 

výslednou podobou (prvního) odhadu panelového lineárního modelu s technikou umělých 

proměnných:   

, , , ,
ˆ 208061 0,614364 0,884073 0,661477r t r t r t r tHDP THFK HPH GERD          (4.2) 

, , 1, 35,0,343661 19918,21 208485,1 ... 206259,7r t r t t tCDD PP D D         . 

Při pohledu na rovnici odhadovaného modelu je patrné, že všech pět vysvětlujících proměnných 

má odlišný parciální vliv na vývoj průměrného HDP za EU27. Zároveň platí, že vztahy 

v rovnici 4.2 jsou interdependentní, tzn., že jejich význam, respektive ekonomický vliv, se může 

vzájemně překrývat. 

4.2.1 Statistická verifikace modelu 

Po provedení ekonomické verifikace následuje verifikace statistická a ekonometrická. Pro 

hodnocení statistické významnosti modelu jako celku byl použit tzv. F-test. Testování proběhlo 

na základě formulace nové a alternativní hypotézy. Nulová hypotéza H0 říká, že všechny 

parametry jsou simultánně nulové, a alternativní hypotéza HA připouští nenulovou hodnotu pro 

alespoň jeden parametr.  

0 1 2 3: 0,H       

1: 0AH    nebo 2 0   a nebo 3 0  . 
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Při testování významnosti modelu vychází model jako statisticky významný (při zvolené hladině 

významnosti 5 %), to znamená, že nulovou hypotézu přijímáme a HA zamítáme.  

Při testování dílčích regresních koeficientů byl použit tzv. t-test. T-test  je používán pro 

testování hypotézy o individuálních regresních koeficientech. Nulová hypotéza předpokládá 

statistickou nevýznamnost koeficientů, naopak alternativní stanovená hypotéza předpokládá, že 

koeficienty jsou statisticky významné, tedy různé od nuly. 

0 : 0,

: 0.

i

A i

H

H








 

Všechny regresní koeficienty (parametry) modelu jsou statisticky významné (menší než hladina 

významnosti 5 %), nulovou hypotézu proto zamítáme a přijímáme HA hypotézu. 

4.2.2 Ekonometrická verifikace modelu 

Po zhodnocení modelu z hlediska statistické verifikace navazuje fáze ekonometrické verifikace. 

Ekonometrická verifikace se skládá z testování (ne)přítomnosti autokorelace, 

heteroskedasticity a multikolinearity v modelu. Autokorelace byla testována početně 

prostřednictvím Durbin–Watson testu (D-W), pro který je nutné stanovení hypotéz:  

H0: rezidua mají zcela náhodných charakter, tj. existuje sériová nezávislost  ρ = 0, HA: rezidua 

nemají zcela náhodný charakter,  ρ≠ 0. Graficky byl model zhodnocen s použitím autokorelační 

(ACF) a parciální autokorelační funkce (PACF).  

Hodnota D-W testu je u odhadnutého modelu 2,47. Tato hodnota slouží k hodnocení 

přítomnosti autokorelace (sériové závislosti reziduálních složek související s průřezovými  

a časovými vlivy panelového modelu). Podle kritických hodnot D-W testu se v modelu 

nenachází autokorelace, která byla potvrzena orientačním grafickým testem ověřujícím 

platnost D-W testu (D-W test identifikuje autokorelaci reziduí 1. řádu).  

Tento test odhalil přítomnost autokorelace zejména 1. řádu a potvrdil autokorelaci i vyšších 

řádů, která ale není systematická. Což znamená, že nemá smysl pokračovat v dalších částech 

ekonometrické verifikace, ale pokusit se autokorelaci z modelu odstranit a případně zmírnit její 

vliv. Autokorelace byla odstraněna pomocí zavedení zpožděné vysvětlované proměnné 

1.tHDP  

Všechny parametry regresního modelu byly v korigovaném odhadu statisticky významné 

s výjimkou parametru 5  (sign. 0,5706) u vysvětlující proměnné produktivita práce. Po 
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provedené statistické verifikaci nebylo opodstatněné v této fázi pokračovat ekonometrickou 

verifikací, ale bylo nutné přistoupit k druhé korekci modelu při vyloučení proměnné PP. Odhad 

modelu ukázal, že význam produktivity práce je přeceňován z hlediska stimulů pro ekonomický 

růst.  

Podoba druhého korigovaného modelu je popsána rovnicí 4.3, odhad signalizuje, že nedošlo ke 

změně statistické významnosti modelu jako celku a současně všechny parametry modelu jsou 

statisticky významné. 

, 1 , , ,
ˆ 66433,76 0,060106 1,10436 19,53358r t r t r t r tHDP THFK HPH GERD            (4.3) 

   , 1, 35, .0,066154 66566,28 ... 65959,91r t t tCDD D D         

Autokorelace v korigovaném modelu nebyla prokázána, hodnota D-W testu dosahuje hodnoty 

1,1805. To znamená, že i podle kritických hodnot D-W statistiky nastalo odstranění 

autokorelace 1. řádu. Další část ekonometrické verifikace zahrnuje testování heteroskedasticity  

a multikolinearity.  

Heteroskedasticita znamená různorodý rozptyl reziduí. Předpokladem klasické metody 

nejmenších čtverců je konstantní rozptyl reziduí (tzn. přítomnost homoskedasticity v modelu). 

Homoskedasticita lze ověřovat prostřednictvím sofistikovaných i grafických testů. Pro účely 

diplomové práce je model testován graficky.  Při hodnocení skedasticity obecně platí, že 

standardizované hodnoty reziduální složky by se měly pohybovat v 95 % konfidenčním 

intervalu 1,96,1,96 s maximální tolerancí 5% odchylky z celkového počtu hodnot mimo 

tento interval pro detekci heteroskedasticity a bez systematických změn uvnitř pásma. 

V modelu je celkem 468 pozorování a finální model je homoskedastický na zvolené hladině 

významnosti. 

Poslední částí ekonometrické verifikace je testování multikolinearity. Multikolinearita znamená 

téměř dokonalý a statistický významný lineární vztah mezi vysvětlujícími proměnnými. Při 

konstrukci modelu je brána v úvahu možnost vnitřní provázanosti vysvětlujících proměnných. 

Pro účely této práce je multikolinearita orientačně testována pouze pomocí párového 

korelačního koeficientu. Výsledná hodnota korelace by měla být v případě statistické 

významnosti v absolutní hodnotě < 0,8. Příčinu přítomnosti multikolinearity je možno spatřit 

již v důvodech, které byly uvedeny před konstrukcí modelu. Z ekonometrického hlediska stojí 

za přítomností multikolinearity úzká strukturální provázanost zastoupených sektorů, která je 
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tímto ekonomicky zdůvodnitelná. Hodnota prokázané párové korelace však nijak nesnižuje 

relevanci prezentovaných výsledků. 

4.2.3 Ekonomická interpretace výsledků modelu 

Následně po ekonometrické verifikaci je model verifikován ekonomicky. Ekonomická 

verifikace spočívá v ekonomické interpretaci ekonomických výsledků a vyslovení závěrů  

o ekonomickém chování parametrů odhadnutého modelu. Výsledný odhadnutý model je 

uveden v následující rovnici 4.4: 

, 1 , , ,
ˆ 55017,38 0,119721 1,094832 22,35476r t r t r t r tHDP THFK HPH GERD           (4.4)

    , 1, 35,0,087201 55273,8 ... 54440,51 .r t t tCDD D D        

Při interpretaci korigovaného odhadu je nutno zdůraznit, že všechny čtyři vysvětlující 

proměnné mají odlišný parciální vliv na vývoj průměrného HDP za EU27. Současně platí, že 

vztahy v rovnici jsou interdependentní, tzn., že jejich význam, respektive ekonomický vliv se 

může vzájemně překrývat, což bylo prokázáno i přítomností multikolinearity. Největší parciální 

vliv má, tak jako i u původního odhadu ukazatel GERD, což je znovu potvrzeno (zvýší-li se 

hrubé výdaje na výzkum a vývoj o 1 milion EUR, pak za jinak neměnných okolností stoupne 

průměrná úroveň očekávaného HDP o 22,35476 milionu EUR). Druhý největší vliv na 

ekonomický růst prokázal ukazatel HPH, zde zvýšení hrubé přidané hodnoty o 1 milion EUR 

generuje cca 1,109 milionu EUR HDP, ceteris paribus. Další vypočtené parametry potvrdily 

určitý parciální, ale ve skutečnosti velmi nízký účinek. 

Je nutné zdůraznit, že výše interpretované výsledky se odvíjí od průřezového vlivu regionů 

NUTS 2 a časového intervalu let 2000-2012. Umělé proměnné v panelovém modelu ukázaly, 

které regiony V4 mají největší příspěvek k tvorbě HDP v EU27 v čase a průřezu jednotlivými 

regiony. Souhrnné výsledky odhadu modelu v rámci EViews 7 jsou uvedeny v přílohách.  
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4.3 Zhodnocení úrovně konkurenceschopnosti v regionech NUTS 2 

Visegrádské čtyřky  

V této kapitole se budeme zabývat vyhodnocením úrovně 35 regionů NUTS 2 v rámci 

Visegrádské čtyřky.  

Mezi regiony, které mají největší přínos k tvorbě HDP, a tudíž jsou nejkonkurenceschopnější 

v rámci 35 regionů NUTS 2 V4, patří Středomaďarský region (HU10), Praha (CZ01), 

Mazowiecké vojvodství (PL12), Západozadunajský region (HU22) a na pátém místě 

Bratislavský region (SK01). Naopak nejmenší přínos zaznamenaly tři polské regiony 

Dolnoslezské vojvodství (PL51), Velkopolské vojvodství (PL41) a na Slezské vojvodství (PL22). 

Výsledné pořadí všech 35 regionů NUTS 2 Visegrádské čtyřky je zpřehledněno v tabulce 4.3. 

Regiony zvýrazněné lze považovat za nejvíce, respektive nejméně konkurenceschopné ve 

vztahu k průměru EU27.  

Současně je nutno připomenout, že zde prezentovaný model není modelem ekonomického 

růstu, ale odrážejícím určitý potenciál regionální konkurenceschopnosti. Model ekonomického 

růstu, na rozdíl od modelu konkurenceschopnosti, má jasně definovanou podobu vstupních 

proměnných, zatímco v tomto případě do jisté míry jsou hledány vhodné faktory přispívající 

k růstu konkurenceschopnosti prostřednictvím tvorby hrubého národního důchodu. 
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Tabulka 4.3: Pořadí vlivu regionů NUTS 2 zemí V4 na celkovou konkurenceschopnost 

EU27 

Pozn.: 1 – největší vliv, 35 – nejmenší vliv 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

 

Kód 

regionu
Název regionu Pořadí PL21 Małopolskie 24

CZ01 Praha 2 PL22 Śląskie 35

CZ02 Střední Čechy 7 PL31 Lubelskie 22

CZ03 Jihozápad 23 PL32 Podkarpackie 21

CZ04 Severozápad 30 PL33 Świętokrzyskie 15

CZ05 Severovýchod 17 PL34 Podlaskie 13

CZ06 Jihovýchod 16 PL41 Wielkopolskie 34

CZ07 Střední Morava 19 PL42 Zachodniopomorskie 25

CZ08 Moravskoslezsko 20 PL43 Lubuskie 14

HU10 Středomaďarský region 1 PL51 Dolnośląskie 33

HU21 Středozadunajský region 11 PL52 Opolskie 9

HU22 Západozadunajský region 4 PL61 Kujawsko-Pomorskie 26

HU23 Jihozadunajský region 10 PL62 Warmińsko-Mazurskie 18

HU31 Severomaďarský region 12 PL63 Pomorskie 29

HU32 Severní Velká Planina 8 SK01 Bratislavský kraj 5

HU33 Jižní Velká Planina 6 SK02 Západné Slovensko 32

PL11 Łódzkie 31 SK03 Stredné Slovensko 27

PL12 Mazowieckie 3 SK04 Východné Slovensko 28
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5 Závěr  

Regionální konkurenceschopnost je obecně definována jako schopnost daného území 

produkovat zboží a služby, které ve svých parametrech obstojí na mezinárodních trzích  

a zároveň zabezpečí vysokou a udržitelnou úroveň příjmů.  Nebo obecněji řečeno, je to 

schopnost regionů vystavených vnější konkurenci dosahovat poměrně vysoký příjem a vysokou 

úroveň zaměstnanosti. Z toho vyplývá, že region, který chce být konkurenceschopný, by měl 

zabezpečovat pracovní příležitosti v přiměřeném množství a kvalitě. Konkurenceschopnost je 

v současné době jednou z nejsledovanějších charakteristik národních a regionálních ekonomik 

a stále více se objevuje při hodnocení prosperity, blahobytu či dosažené životní úrovně. Je to 

velmi diskutovaná problematika také v rámci zemí Visegrádské čtyřky. 

Celá práce je zaměřena na problematiku konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 Visegrádské 

čtyřky, zpočátku je práce ryze teoretická, řeší definici problematiky a metodiky regionální 

konkurenceschopnosti. Socioekonomická analýza Visegrádské čtyřky je zaměřena na statistická 

data, administrativně-správní a regionální členění jednotlivých států Visegrádské skupiny, jež 

jsou pro porovnatelnost a přehlednost práce zpracována do přehledných tabulek a grafů. 

Zpracovávána zde byla data z jednotných datových souborů statistické databáze Evropské unie. 

Prakticky zaměřená kapitola, Ekonometrické modelování a hodnocení úrovně 

konkurenceschopnosti v regionech NUTS II Visegrádské čtyřky, se zabývá ekonometrickým 

modelem panelových dat s fixními efekty. Aby byla zohledněna cenová hladina všech států, 

bylo prvotním záměrem počítat s vybranými ukazateli v jednotkách PPS na obyvatele, bohužel 

statistická databáze nedisponuje u všech vybraných pěti ukazatelů jednotkami v PPS, proto bylo 

nakonec rozhodnuto o použití jednotek v milionech EUR. Pomocí panelového modelu, 

sestaveného v softwarovém programu EViews bylo vypočteno, které regiony  

NUTS 2 Visegrádské skupiny zaujímají první místa konkurenceschopnosti, a které jsou 

posledními.    

Cíl diplomové práce, kterým bylo vyhodnotit nejlépe a nejhůře konkurenceschopný region  

z 35 regionů NUTS 2 Visegrádské čtyřky, byl z hlediska struktury a obsahu diplomové práce 

naplněn. Nejlépe dopadla Středo-maďarská župa, na druhém místě se umístila Praha a na třetím 

Mazowiecké vojvodství.  
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Hypotéza uvedená v úvodu této diplomové práce, která tvrdí, že největší vliv na celkovou 

konkurenceschopnost EU27  budou mít regiony zahrnující aglomerace hlavních měst států 

Visegrádské čtyřky, se potvrdila. Platí, že čím více je region aglomerační, tzn. v blízkosti 

hlavního města státu, tím více je konkurenceschopný. Naopak, periferní oblasti, nejvzdálenější 

regiony od hlavních měst, mají nejmenší vliv na celkovou konkurenceschopnost. Neboli čím 

vzdálenější jsou regiony od aglomeračních regionů států Visegrádské skupiny, tím menší mají 

vliv na celkovou konkurenceschopnost. Na posledních třech místech se umístily regiony 

Polska; Dolnoslezské vojvodství, Velkopolské vojvodství a Slezské vojvodství. Přičemž i zde 

je hypotéza potvrzena, Dolnoslezské a Slezské vojvodství jsou periferními regiony Polska. 
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Seznam vybraných zkratek 

CZ  Czech republic 

  Česká republika 

EU  Evropská unie  

GCI  Global Competitiveness Index 

  Index globální konkurenceschopnosti 

GCI  Growth Competitiveness Index 

  Index růstové konkurenceschopnosti 

HDP   Hrubý domácí produkt  

HU  Hungary  

  Maďarsko 

IMD  Institute for Management Development 

  Institut pro rozvoj řízení 

PL  Poland 

  Polsko 

PPS  Purchasing Power Standard 

  Standard kupní síly 

OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development 

  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

MICI  Microekonomics Competitiveness Index 

  Index mikroekonomické konkurenceschopnosti 

NUTS   Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques 

Nomenklatura územních statistických jednotek 

RCI  Regional Competitiveness Index 

  Index regionální konkurenceschopnosti 

SK  Slovakia 

Slovensko 

V4  Visegrádská čtyřka, Visegrádská skupina 

WEF  World Economic Forum 

  Světové ekonomické fórum
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