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1 Úvod 

Dosažení ekonomického růstu je kýženým cílem snad každé společnosti, proto 

existuje snaha hospodářsko-politických autorit vytvořit úspěšné nástroje na splnění tohoto 

ideálu. Toto úsilí vedlo ke vzniku dlouhodobě zamýšlené hospodářské politiky, jejíž název je 

parafrázován dle svého hlavního cíle. Prorůstová politika tak přispívá k naplňování 

celospolečenského snažení o vzestup ekonomické úrovně svým dlouhodobým výhledem a 

jasně danou specializací. 

V dnešním světle potřeby konsolidace veřejných financí a neustále rostoucího 

zadlužení nejvíce ekonomicky vyspělých zemích světa se prorůstová politika zdá jako 

patřičnou medicínou k ozdravě těchto pacientů. Ovšem to neznamená, že politika podporující 

dlouhodobý ekonomický růst v dobách prosperity není zapotřebí. Naopak její dlouhodobá 

vize působí i v dobách vzestupu předepisujíc svým pacientům růstové vitamíny k utužení těla 

i ducha - hospodářství. 

Klíčovým pro prorůstovou politiku zůstává otázka zdrojů růstu, zjištěním jejich vlivu 

umožňuje tvořit konkrétní opatření s očekávaným výsledkem. Tímto výzkumem se zabývají 

teorie ekonomického růstu a následné empirické analýzy, které potvrzují výstup předkládané 

teorie. Potvrzování teoretických hypotéz naráží na jeden zásadní problém, jak vhodně 

kvantifikovat sledovanou proměnnou zdroje ekonomického růstu, nemluvě o potřebě 

dlouhých časových řad pro adekvátní statistické testování. I přes tyto obtíže existuje 

v ekonomické vědě značná teoretická koncepce ekonomického růstu a mnoho empirických 

statí. Dnes zkoumání růstu produktu směřuje spíše směrem tvorby vhodných ukazatelů pro 

modelování dlouhodobého ekonomické růstu – například Globální index 

konkurenceschopnosti. 

Cílem diplomové práce je ověřit platnost vlivu vybraných zdrojů ekonomického růstu 

z teorie a na základě zjištěných vztahů koncipovat doporučení pro prorůstovou politiku České 

republiky. 

Při tvorbě hypotéz vlivu zdrojů na ekonomický růst je v práci použita deduktivně-

teoretická metoda a následně jsou tyto hypotézy pomocí matematických a statistický nástrojů 

prostřednictvím ekonometrické metody potvrzeny nebo vyvráceny. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti samostatných kapitol počínaje úvodem, který 

zasvěcuje čtenáře do prorůstové problematiky. Druhou kapitolu lze roztřídit do dvou částí, 
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kde první stěžejní část teoretické kapitoly se zabývá východisky prorůstové politiky tj. 

hlavními teoriemi růstu v průběhu historie od klasické školy politické ekonomie, přes 

keynesiánské a neoklasické modelu, po zásadní tzv. novou teorii růstu. Druhá část teoretické 

kapitoly prezentuje možné rozdělení faktorů, které ovlivňují ekonomický, podle 

kvalitativního a kvantitativního hlediska. 

Třetí kapitola se věnuje ve své první polovině strategickým materiálům, z kterých 

vychází prorůstová politika ČR, a představuje cíle prorůstové politiky vytvořené vládou ČR a 

Evropskou komisí. V druhé polovině třetí kapitoly je věnován prostor na formulaci hypotéz 

chování vybraných zdrojů ekonomického růstu a na následné prověření jejich platnosti. 

Ve čtvrté kapitole jsou představeny doporučení tvůrcům prorůstové politiky ČR na 

základě výše popsaných skutečností a autorova nejlepšího přesvědčení. 
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2 Teoretická východiska prorůstové politiky 
Dle koncepčního přístupu k hospodářské politice lze z délky časové působnosti rozlišit 

hospodářkou politiku na stabilizační a prorůstovou. Stabilizační hospodářská politika se 

zabývá hospodářským cyklem a je tedy krátkodobě zaměřená, prorůstová hospodářská 

politika zkoumá faktory ovlivňující dlouhodobý ekonomický růst a následně se jej snaží 

pomocí svých nástrojů podpořit, jak uvádí Kliková a Kotlán (2006). Pochopením a 

interpretací těchto faktorů se zabývají teorie růstu. 

Jak uvádí Šimončík (2008, str. 3) „Prorůstovou politiku lze charakterizovat jako 

ucelený systém cílů a užití či využití, jak už z kvalitativního nebo kvantitativního hlediska 

nástrojů shrnutých do jednotné koncepce, pomocí niž má být dosaženo trvalého růstu“. 

Tak jako v hospodářské politice existují různé směry a ekonomické školy, které 

utvářejí doporučení hospodářsko-politickým autoritám, i prorůstová politika vychází 

z určitých teoretických proudů. Teorie růstu jsou základem pro tvorbu praktické prorůstové 

politiky, neboť zkoumají zdroje dlouhodobého ekonomického růstu za přispění různých 

ekonomický, statistických, matematických a ekonometrických metod. Následně se snaží 

vyvodit obecné ekonomické zákonitosti a doporučení pro tvůrce prorůstové politiky. 

2.1 Teorie růstu 

Podlle Macha (2001) položili základy teorie růstu ekonomové klasické školy politické 

ekonomie, jejíž vznik spadá do 18. století. Od té doby prošla teorie růstu značnými 

modifikacemi a doplněními, přičemž v dnešní době existuje snaha spíše na poli empirie než 

v oblasti teorie. 

2.1.1 Klasická škola politické ekonomie 

Počátek ekonomické vědy je spjat s vydáním Smithova díla Bohatství národů, kde 

jednou ze stěžejních částí je právě teorie růstu produktu, konkrétně růstu národního 

hospodářství a jeho měření. Smithova myšlenka přirozeného řádu pro ekonomický růst 

znamená, že sobecké zájmy jednotlivce přispívají k celospolečenským zájmům. Přičemž 

pointa této teze tkví v tom, jak je měřeno národní bohatství – souhrnem individuálního 

bohatství. Toto tvrzení ovšem neobjasňuje tendenci růstu hospodářství na základě růstu 

individuálního bohatství, jelikož nemusí vést k maximalizaci národního bohatství. 

S maximalizací jsou spjaty dle Smitha (2001) myšlenky dělby práce, konkurence a akumulace 

kapitálu. 
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Smith obhajoval přístup laissez faire ve smyslu svobody obchody a averze vzhledem 

k velkým vládním výdajům, které dle něho byly brzdou soukromé iniciativy a tím i 

hospodářského růstu. 

Otázky o zdrojích růstu národního bohatství
1
 a o důvodech způsobujících rozdílnost 

v bohatství národů Smith sepsal již v Bohatství národů. Dle něho ústředním zdrojem 

ekonomického růstu byla dělba práce, zde byl Smitha (2001) počátek růstu produktu. Mimo 

dělby práce v podniku měl na mysli zejména společenskou dělbu práce, jež byla limitována 

velikostí trhu. Společenská dělba práce spočívá v dělbě práce mezi jednotlivými producenty, 

kteří jsou spojeni směnou na trhu. Na základě velikosti trhu tvrdil, že velký trh vytváří lepší 

možnosti dělby práce než malý trh. Zde jsou Smithovy podněty obhajoby volného 

mezinárodního obchodu, neboť mezinárodní obchod prolamuje hranice národních trhů a tak 

dochází k tvorbě jednoho velkého mezinárodního trhu, kde lze uskutečnit mezinárodní dělbu 

práce, která zvětšuje bohatství všech zúčastněných národů. 

Dle klasiků je ekonomický růst zásadně ovlivněn rozdělováním produktu mezi třídy, 

Holman (2001, str. 43). Jejich třídní rozdělení se odvíjelo od vlastníků základních zdrojů 

ekonomického růstu – půda, práce a kapitál. 

Vlastníci půdy, nebo-li příjemci pozemkové renty, tvořili první společenskou třídu 

v klasickém pojetí. Dělnická třída nabízí faktor práce, díky kterému dosahovala existenčního 

minima. S kapitálem klasikové spojili třídu kapitalistů, ti se lišili od ostatních dvou tříd tím, 

že byli natolik bohatí, aby si mohli dovolit nespotřebovávat značnou část svého důchodu, tedy 

spořit. Ovšem museli chtít také svoje úspory investovat. Tyto dvě vlastnosti společenské třídy 

spojené s kapitálem byly klíčové k tvorbě mzdového fondu, který v podstatě umožnil 

existenci dělnické třídy. Mzdový fond byl klasiky chápán jako zálohy na výplatu mezd, což 

není nic jiného než akumulace kapitálu. Tím že se zvětšoval mzdový fond, rostla zásoba 

kapitálu, bylo možné zaměstnat více dělníků a tak docházelo k růstu podniku, z pohledu celé 

ekonomiku k růstu národního bohatství. 

Rozdělování národního důchodu mezi jednotlivé třídy přispívá dle D. Ricarda (1956) 

k pochopení limitů ekonomického růstu. Jak již bylo uvedeno výše, akumulace kapitálu 

vyvolává další poptávku po práci a krátkodobě tak tlačí na růst mezd a z dlouhodobého 

hlediska na růst dělnické populace. Ten vede ke zvýšené poptávce po potravinách a otevírá se 

další prostor pro další vklady do zemědělství. Zde narazí investice na přirozenou úrodnost 

                                                 
1
 Národním bohatstvím Smith myslel národní produkt. 
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půdy a dojde k obdělávání pozemků s nižší úrodností, čímž se projeví klesající výnosy 

z kapitálu. Míra zisku se tak bude snižovat a kapitalisté ztratí motivaci investovat další kapitál 

a ekonomika se dostane do stacionárního bodu, kde dle Ricarda (1956) akumulace kapitálu 

dospěje do svého přirozeného konce. 

Poznatky klasické školy politické ekonomie lze aplikovat do prorůstové politiky. 

Především dle klasiků je zdrojem ekonomického růstu růst pracovní síly a její produktivity, 

akumulace kapitálu, dělba práce od národní úrovně přes nadnárodní úroveň a konkurence. 

Myšlenka laissez faire by měla být pro tvůrce prorůstové politiky nedotknutelnou, neměly by 

zasahovat do chodu ekonomiky omezováním obchodu a také by neměly velkými výdaji 

ovlivňovat soukromou iniciativu. 

2.1.2 Keynesiánské růstové modely 

Tyto modely jsou položeny na principech, jež definoval J.M. Keynes ve svých dílech: 

Pojednání o penězích (1930) a Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936). 

Ekonomické myšlení bylo těmito pracemi rozšířeno především o aktivní roli peněz, o 

podstatu efektivní poptávky a o pojetí úspor, které bylo odlišné od neoklasické školy. 

Ve stejném kontextu vychází keynesiánské růstové modely jako poptávkově orientované. 

Důchod se podle keynesiánců zvětšuje díky multiplikačnímu účinku investic, které jsou 

součástí efektivní poptávky. Současně dle zastánců tohoto ekonomického proudu platí rovnost 

investic a úspor (I = S), což vede k dosažení dynamické rovnováhy. Porovná-li se stabilita 

úspor a investic, pak podněty, jež vedou ekonomické subjekty k tvoření úspor, jsou 

konzistentní na rozdíl od faktorů, které determinují velikost investic. 

Klíčovými pro teorie růstu se staly princip akcelerace a multiplikace, kde z prvně 

zmíněného principu vychází Roy F. Harrod ve své teorii a Evsey Domar ve svém růstovém 

modelu využívá multiplikační princip, jak uvádí Varadzin (2004). 

a) Domarův model 

Dle E. Domara mají investice důchodotvorný a kapacitotvorný efekt. Velikost čisté 

výroby určuje výrobní kapacitu (X), čehož lze dosáhnout při plné zaměstnanosti. Vycházíme-

li z bodu rovnováhy, kde se nabídka (S) rovná poptávce (D), pak dynamická rovnováha je 

definována rovností přírůstku poptávky (δD) a přírůstku nabídky (δS), což je zaručeno 

tempem růstu kapitálu, protože pouze investice tvoří další kapacity a zároveň důchod. Na 

základě výše uvedeného lze definovat vztah pro přírůstek nabídky a přírůstek poptávky takto: 

a) přírůstek nabídky: 
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 IdX ,  (2.1) 

kde dX je přírůstek výrobní kapacity, I je velikost investic a σ představuje produktivitu 

investic (tento ukazatel udává kolik nově vyrobeného produktu je vytvořeno jednotkou 

investice - 
X

I
), 

b) přírůstek poptávky: 



1
 dIdY ,  (2.2) 

kde dY je přírůstek důchodu, dI přírůstek investic a   představuje mezní sklon 

k úsporám - 
dY

dS
, tudíž 



1
 tvoří multiplikátor. 

Vztah (2.1) definující přírůstek nabídky říká, kolik výrobních kapacit se vytvoří při 

stávající velikosti investic a výrobních kapacit. Rovnice přírůstku poptávky (2.2) vyjadřuje, 

jak vzroste důchod díky multiplikačnímu efektu. Pro dosažení rovnováhy musí platit SD  , 

tedy lze určit následující vztah: 




 IdI
1

,  (2.3) 

po úpravě vzniká rovnice (2.4), která vyjadřuje míru investic: 

 
I

dI
.  (2.4) 

Rovnice (2.4) vyjadřuje, že rovnovážné tempo růstu investic je rovno součinu mezního 

sklonu k úsporám a produktivity investic. Z Domarova model tedy vychází jaké tempu růstu 

investic je třeba, aby poptávka zabezpečila plné využití výrobních kapacit při plné 

zaměstnanosti, viz Varadzin (2004). 

b) Harrodův model 

U Harroda (1938) jsou úspory stabilní součástí důchodu, tedy velikost úspor 

v konkrétním čase je dílem důchodu v daném období, viz rovnice (2.5): 

tt YsS  .,  (2.5) 

kde tS  jsou úspory v konkrétním čase, s  je sklon k úsporám a tY  je důchod v daném 

období. Také předpokládá, že průměrný a mezní sklon k úsporám jsou si rovny, což vyplývá 

z následující rovnice (2.6): 
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YS   .  (2.6) 

V Harrodově modelu hraje klíčovou roli akcelerační princip investic, který vychází 

z teze, že přírůstek investic je funkcí přírůstku důchodu a že I závisí na Y  a po použití 

rovnice (2.6) v podstatě na S . Změna důchodu dY nebo změna poptávky dD tvoří 

indukované investice, jež jsou v tomto modelu chápány jako extenzivní rozšíření kapitálu. 

Potom platí následující rovnice: 

dYadI  ,  (2.7) 

kde dI je přírůstek investic, dY je přírůstek důchodu a a představuje akcelerátor, jež je 

ovlivněn typem technologického pokroku. U velikosti akcelerátoru se rozlišuje, zda je větší či 

menší než 1. Když je a>1, pak se jedná o investičně náročný technický pokrok a je-li a<1, pak 

jde o investičně úsporný typ technologického pokroku.  

Investice se skládají z indukovaných investice, které byly popsány výše, a 

autonomních investic. Ty se v tomto modelu tvoří díky růstu obyvatelstva a potřeby obnovy 

kapitálu. Harrod (1938) stanovuje velikost investic jako: 

 ttt YYCI  1 .  (2.8) 

Při podmínce rovnosti úspor (S) a investic (I), lze vyjádřit z předchozích úvah tuto 

rovnici (2.9): 

 ttt YYcYs  1 ,  (2.9) 

kde s je sklon k úsporám a c sklon ke spotřebě. Po úpravě rovnice 2.9 je možno získat 

následující vztah: 

 

t

tt

Y

YYc
s


 1 ,   (2.10) 

kdy lze provést tuto substituci: 

 

t

tt

Y

YY
G


 1 ,  (2.11) 

c

s
G  .  (2.12) 

Proměnná G vyjadřuje dle Harroda (1938) skutečnou míru růstu důchodu.  
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V této části by měla být zjevná podobnost Harrodova a Domarova modelu, přičemž 

Domar zkoumá rovnovážnou míru růstu investic a Harrod rovnovážnou míru růstu důchodu. 

V tomto kontextu se jedná o známý Harrodův-Domarův model. Za předpokladu rovnosti dI a 

dY, lze získat spojením obou závěrů následující rovnost: 

c

s

Y

dY

I

dI
  .  (2.13) 

Jelikož skutečná míra růstu důchodu G nevyjadřuje nic o povaze růstu, Harrod (1938) 

dále definoval zaručené tempo růstu wG  a přirozené tempo růstu nG . 

Zaručené tempo růstu wG  je vyjádřeno jako podíl sklonu k úsporám (s) a kapitálového 

koeficientu (k): 

k

s
Gw  .  (2.14) 

Přirozené tempo růstu nG  se skládá z dvou dílčích temp růstu a to z tempa růstu 

obyvatelstva hledajícího si práci (n) a z tempa růstu technologického pokroku (g): 

gnGn  .  (2.15) 

Ideální stav nastává, když se všechna tempa růstu rovnají, a lze tedy zapsat následující 

zákonitost: 

gn
k

s
G  .  (2.16) 

Jak uvádí Červenka (2007, str. 13): „Nachází-li se skutečné tempo růstu na úrovni 

zaručeného, které je dané poměrem míry úspor a kapitálového koeficientu, vykazuje 

ekonomika dlouhodobý rovnovážný růst.“ 

Pro rozvoj ekonomiky mohou nastat tyto situace: 

 wGG   nastává v případě, kdy investice jsou vyšší než úspory a v ekonomice 

tím pádem existuje náchylnost k inflaci, 

 wGG   investice nejsou stejně velké jako úspory, proto jsou nevyužité 

všechny výrobní kapacity a zvyšuje se nezaměstnanost, 
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 nw GG   v tomto případě dochází v ekonomice k nemožnosti transformace 

části úspor na investice, což způsobuje nedostatečný nárůst pracovních sil a 

schopnost provádět technologický pokrok a 

 nw GG   zde ekonomika nemá dostatečné úspory, aby se realizoval 

technologický pokrok. 

Z výše uvedených situací vyplývají hospodářsko-politická doporučení Harrodova 

modelu, jež představují potřebu udržovat konkrétní míru investic. Při nedodržení této míry 

dochází k inflaci či nezaměstnanosti. 

V Harrodově-Domarově modelu chybí jasně formulovaný mechanismus, díky kterému 

lze dojít ke zmíněné rovnováze, proto existuje označení tohoto modelu jako „modelu 

s rovnováhou na ostří nože“, jak uvádi Varadzin (2004). 

Pro prorůstovou politiku je keynesiánská koncepce teorie růstu prospěšná zejména 

svou dynamizací. Z Harrodova-Domarova modelu vychází, že klíčová pro růst ekonomiky je 

rovnost investic a úspor. Pro dosažení kýžené rovnováhy musí dle keynesiánců vláda 

dorovnávat vzniklou mezeru mezi investicemi a úspory. Avšak zásadní je pro keynesiánce 

stabilizační úloha hospodářsko-politických autorit, viz Kliková, Kotlán (2006). 

2.1.3 Neoklasické pojetí teorie růstu 

Neoklasická škola vychází v teorii ekonomického růstu z teorie výrobních nákladů. 

Dle neoklasiků růst závisí na změnách kapitálu, pracovní síly a půdy, kde jejich změny jsou 

multiplikovány o jejich mezní produktivitu. Vliv mezní efektivnosti půdy se do modelů 

zahrnuje přes mezní produktivitu kapitálu, neboť platí teze, že ke zvýšení výnosů z půdy lze 

dospět vložením dalšího kapitálu, proto se dále v růstových modelech přínos půdy nezahrnuje 

přímo, více Varadzin (2004). 

Neoklasické pojetí vychází ze dvou základních předpokladů. Mezi výrobními faktory 

dochází k substituci a změna celkové produkce je ovlivněna i sebemenší změnou faktorů. 

Na těchto základech je i zpracována dvoufaktorová produkční funkce, jež vyjadřuje 

vztah mezi výrobními faktory a produktem. Použitím této produkční funkce je vyřešen 

problém výše diskutovaného modelu Harroda a Domara, jejichž produkční funkce díky 

konstantním koeficientů neumožňuje substituci kapitálu a práce, dále Červenka (2007). 

Neoklasická produkční funkce je známa jako Cobbova-Douglasova, kterou sestavili 

Ch. W. Cobb (matematik) a P. H. Douglas (ekonom), její zápis je následující: 
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 KLAY  ,  (2.17) 

kde Y představuje produkt, L výrobní faktor práce, K výrobní faktor kapitálu, A 

všechny ostatní faktory ovlivňující produkt a koeficienty α a β kvantifikují citlivost výstupu 

práce a kapitálu, viz Varadzin (2004). 

Teorie ekonomického růstu se plně rozvinula v 50. letech 20. století, kdy Robert 

Solow a Trevor Swan nezávisle na sobě pracovali na modelu ekonomického růstu. Prvně 

jmenovaný za práci na teorii ekonomického růstu získal v roce 1987 cenu Švédské národní 

banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela. Jejich růstový model zkoumá 

vliv úspor, kapitálové akumulace, populační expanze a technologického pokroku na 

ekonomický růst. 

Předpoklady Solowova modelu lze charakterizovat následně: 

 Harrodovsky neutrální technologický pokrok. Tento předpoklad říká, že 

technologický pokrok rozšiřuje práci, nebo-li znásobuje objem fyzické práce. 

 Konstantní výnosy z rozsahu. Například rozšíří-li se vstupní faktory o 20 %, 

pak se i výstup zvětší o 20 %. Předpoklad konstantních výnosů z rozsahu je 

v ekonomické obci přijímán za věrohodný pro ekonomiky, jež jsou středně 

rozvinuté. Pro méně rozvinuté ekonomiky potom platí, že zvětšení obou 

faktorů o x % povede k zvětšení výstupu o (x + y) %, kde x a y jsou kladná 

čísla. Naopak více rozvinuté ekonomiky musí zvětšit vstupy o (x + y) %, aby 

dosáhly většího výstupu o x %. 

 Kladné a klesající mezní výnosy z faktorů. Souvisí s přidáváním dodatečných 

jednotek vstupu, které zvyšují výstup, ovšem čím více vstupů bylo použitu tím 

je menší efektivita dalšího dodatečného vstupu. 

 V dané ekonomice existuje konstantní odpisová míra fyzického kapitálu (δ) a 

konstantní tempo technologického pokroku (g), blíže Čihák a Holub (2000). 

 Určitý počet fyzické pracovní síly (L) k danému časovému úseku, jež roste 

konstantním tempem růstu (n). 

 Zásoba kapitálu (K) k určitému časovému okamžiku. 
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 Uzavřená dvousektorová ekonomika. Ve Solowově modelu jsou v ekonomice 

zahrnuty firmy a domácnosti,přičemž je abstrahováno od daní a státních 

výdajů, jak uvádí Červenka (2007). 

Dále Čihák a Holub (2000) upozorňují na využití jednoduché keynesovské spotřební 

funkce, která má konstantní průměrný a také mezní sklon ke spotřebě, z toho je odvozen i 

konstantní sklon k úsporám (s). V modelu je předpokládáno, že trh se vyčisťuje, což je 

docíleno rovností mezi hrubými úsporami a investicemi v ekonomice na úrovni sYt. 

Základem Solowova modelu je kapitálová zásoba na jednotku efektivní práce 

(k≡K/AL), kde všechny tři definující proměnné jsou v podstatě funkcí času (t) – dynamizace 

modelu. Pomocí diferenciálního počtu a substituováním dílčích výsledků za předpokládané 

rovnosti vzniká rovnice Solowova modelu: 

)()())(( tkgntksfk  ,  (2.18) 

pro bližší odvození viz Čihák, Holub (2000, str. 19). Rovnice (2.18) vyjadřuje vztah 

mezi skutečnými úsporami (také investicemi) a tzv. udržovacími investicemi, tyto investice 

jsou realizovány, aby kapitál na jednotku efektivní práce (k) neklesal. Lze definovat dva 

klíčové důvody pro uskutečňování udržovacích investic. Prvním je potřeba amortizace 

kapitálu ( ) a druhým jsou růst množství pracovní síly (n) a růst produktivity práce (g) 

v čase, neboť k se skládá právě z těchto veličin (K -  , L – n, A – g). 

Rovnají-li se skutečné a udržovací investice, pak se ekonomika dle Solowa nachází ve 

stálém stavu: 

)()())(( tkgntksf  .  (2.19) 

Z definice modelu vyplývá, že ve stálém stavu se výstup na jednotku efektivní práce 

nemění a tedy jeho tempo růstu je nulové, přitom se také kapitál na jednotku efektivní práce 

neměnní, což je dáno vztahem y a k v neoklasické produkční funkci. 

Jak uvádí Čihák a Holub (2000, str. 21) se základní veličiny chovají následovně: 

„Pracovní síla roste konstantním tempem n. … Kapitál na jednotku efektivní práce, k≡K/AL, 

je ve stálém stavu z definice konstantní. Efektivní práce (AL), která vystupuje ve jmenovateli, 

přitom roste tempem n+g, neboť práce roste podle předpokladů tempem n a technologie 

tempem g. To znamená, že objem kapitálu  K roste ve stálém stavu také tempem n+g, neboť 

jinak by kapitál na jednotku efektivní práce nemohl být konstantní. Také y≡Y/AL je ve stálém 

stavu z definice konstantní, a tedy s ním výstup Y musí růst tempem n+g. Výstup na hlavu, 
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Y/L, a s ním i reálná mzda roste tempem růstu technologie, g, zatímco výstup na jednotku 

kapitálu a s ním i mezní výnos kapitálu a úroková sazba, jsou v průběhu času konstantní 

(jejich tempo růstu se rovná nule).“ 

Pokud skutečné investice převyšují udržovací investice pak k roste a tedy roste i y. 

Naopak, jsou-li skutečné investice menší než udržovací, k a y klesají. 

Neoklasický model Solowa a Swana potvrzuje i přes svou jednoduchost teze klasiků 

ohledně ekonomického růstu,ekonomika roste, když se zvyšuje zásoba kapitálu a produktivita 

faktorů. Avšak nevysvětluje příčinu technologického pokroku, který je dán zvenčí. 

Dále mezi neoklasické růstové modely lze zařadit Ramseyův model, který odstraňuje 

použití jednoduché keynesovské spotřební funkce v Solowově modelu, a model 

s překrývajícími se generacemi od Petera Diamonda, jež aplikoval do neoklasických modelů 

fakt, že do populace v průběhu času přibývají další noví jedinci. 

2.1.4 Koncept nové teorie růstu 

V třetí čtvrtině 20. století byla neoklasická teorie růstu v čele se Solowovým model 

postačujícím vysvětlením ekonomického růstu pro tehdejší společnost. Navíc v 70. letech 

minulého století teorie růstu byla odsunuta na „druhou kolej“, neboť do makroekonomického 

hledáčku se dostala zejména teorie racionálních očekávání při používání stabilizační politiky, 

pozornost budil proud ekonomie strany nabídky a výzkumy v oblasti ekonomického růstu 

byly zaměřeny na jeho limity. Nicméně akumulací statistických dat v průběhu času byl 

vytvořen větší datový soubor, jež byl využit pro ověřování stávájících výsledků v teorii růstu. 

Empirici poukazovali na nesoulad závěrů neoklasických růstových modelů a realitou. Tehdy 

bylo pozorováno, že Solowův model prognózuje daleko větší rozdílnosti v úrokových měrách 

na mezinárodní úrovni a nesrovnatelně vyšší rychlost přibližování se ekonomik, než 

ukazovaly empirické údaje. Největší problém Solowova modelu však nadále zůstala 

skutečnost, že daný model nedokáže patřičně vyložit dlouhodobý růst výstupu ekonomiky na 

jednoho obyvatele. Vysvětlení ve zmíněném modelu je položeno na proměnné vyjadřující 

technologický pokrok, který je určen exogenně, viz Čihák a Holub (2000). Vznikl tak prostor 

pro další makroekonomické bádání v oblasti endogenizace technologického pokroku do 

modelu růstu. 

Zrod teorie začleňující technologický pokrok do modelu růstu byl v 80. letech 20. 

století a zasloužili se o ni zejména Paul Romer a Robert Lucas, Jr. Tato teorie dostala název 

„Nová teorie růstu“ a bude dále diskutována v této kapitole. 
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Nová teorie růstu se snaží lépe vysvětlit ekonomický růst a lze ji rozdělit na dvě části 

podle toho, čím ekonomický růst interpretují. První část se zaměřuje na kapitál, který je dle 

tohoto konceptu motorem růstu výstupu ekonomiky. Autoři, Romer, Lucas a Rebelo, se 

v tomto pojetí zaměřují na kapitál a jeho měření. Do kapitálu nezahrnují pouze kapitál 

fyzický, ale přidávají kapitál lidský, jehož mezní výnosy nemusejí na rozdíl od fyzického 

kapitálu neklesat. Dle nich lze pomocí takto definovaného kapitálu objasnit rozdíly mezi 

výstupy ekonomik na obyvatele. 

Druhý směr explicitně zahrnuje výzkum a vývoj a nedokonalou konkurenci do 

růstových modelů, tento přístup rozvinuli Romer, Grossmann, Helpman, Aghion a Howitta. 

Vysvětlují technologický pokrok jako efekt výzkumu a vývoje, kde odměna pro ekonomický 

subjekt plyne z monopolního postavení po uvedení výsledků výzkumu a vývoje na trh, jak 

uvádí Varadzin (2004). 

a) Pojetí kapitálu 

Jak již bylo uvedeno výše, první dílčí směr nové teorie růstu se zabývá kapitálem a 

snaží se pomocí rozšíření Solowova modelu ekonomický růst lépe vysvětlit. Klíčovým 

faktorem je akumulace kapitálu v čase, proto se autoři soustředili na vhodnější definování 

kapitálu. Tím bylo v předešlých modelech myšleno převážně fyzické zařízení, jež je použito 

při výrobě. V nové teorii růstu je kapitál chápán více obecněji a tvoří větší část důchod než 

bylo v předchozích modelech přijato, což je dáno právě rozšířením chápání kapitálu jako 

celku, viz Frait a Červenka (2002). 

První úvahy, proč kapitál má tvořit větší podíl na důchodě, představil Romer (1986) ve 

svém článku, kde předpokládá existenci pozitivních externalit kapitálu. Dle něj neplyne firmě, 

jež akumuluje kapitál, plná výše výnosu za jeho držbu, neboť část zisku jde ostatním firmám 

v ekonomice. Argumentuje tím, že při akumulaci kapitálu dochází také k akumulaci 

vědomostí a zkušeností, jež patří k technologii v ekonomice. Právě tyto nové myšlenky a 

schopnosti se dostávají do ekonomiky, protože firma nedokáže donekonečna patentovat své 

postupy. Také lze argumentovat tím, že pracovník, jež získá tyto schopnosti a vědomosti díky 

akumulaci v jedné firmě, může předat tyto vědomosti či přispět svými nově nabytými 

schopnostmi jiným firmám.  

Čihák a Holub (2000, str. 92) uvádí, že „Otázka rozsahu externalit je velmi podstatná 

z hlediska hospodářské politiky, neboť pokud má nová teorie růstu pravdu a akumulace 

kapitálu je spojena s podstatnými pozitivními externality, lze ukázat, že tržní řešení je 
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paretovsky suboptimální, a může tedy existovat prostor pro státní zásahy.“ Dodávají, že dle 

různých studií je význam externalit příliš malý na to, aby výrazně ovlivnil neoklasickou 

produkční funkci. 

Druhou myšlenku týkající se většího podílu kapitál důchod prezentoval Lucas (1988). 

Využil rozdělení kapitálu na fyzický a lidský
2
, protože idea tohoto rozlišení tkví v obecnějším 

pohledu nové teorie růstu na kapitál. Jak bylo zmíněno výše, nová teorie růstu chápe kapitál 

mnohem šířeji než tomu bylo doposud v růstových modelech, kde byl kapitál brán z účetního 

hlediska jako kapitál hmotný. Přitom k akumulaci kapitálu dochází vždy při odložení 

současné spotřeby pro dosažení vyšší spotřeby v budoucnu. Investice do vzdělání a zvyšování 

kvalifikace, pak představují takovou odloženou spotřebu, při niž dotyčný získá znalosti a 

dovednosti. 

Mankiw, Romer a Weil (1992) přidali do neoklasické produkční funkce proměnnou 

lidského kapitálu (H) a dostali následující tvar funkce pro výstup: 

  

ttttt HKLAY 
1

.  (2.20) 

Tímto se pokusili vysvětlit diference mezi ekonomikami ve výstupu na obyvatele 

použitím neoklasického přístupu. Mankiw, Romer a Weil (1992, str. 432) tvrdí, že 

„mezinárodní rozdíly v příjmu na jednoho obyvatele jsou nejlépe vysvětleny pomocí 

rozšířeného Solowova růstového modelu. V tomto modelu je výstup vyráběn fyzickým 

kapitálem, lidským kapitálem a prací a je používán k investicím do fyzického kapitálu, 

lidského kapitálu a ke spotřebě. Jedna produkční funkce, která je v souladu s našimi 

empirickými výsledky je 
3

1

3

1

3

1

LHKY  .“ Jejich model dále předpovídá, že země s podobnou 

technologií, mírou akumulace a růstem populace by měly konvergovat v důchodu na 

obyvatele. Dále potvrzují východisko Solowova modelu, že proměnné úspor, vzdělání a růst 

obyvatelstva dokáží vysvětlit většinu mezinárodních rozdílů. 

b) Význam technologického pokroku 

Barro a Sala-i-Martin (1992) se snaží vysvětlit rychlost konvergence prostřednictvím 

odlišné úrovně technologie napříč zeměmi, přičemž se vědomosti o technologiích mezi nimi 

přelévají. Tyto rozdíly mezi zeměmi ve znalosti technologií zapříčiňují odlišnosti v kapitálu 

na jednotku efektivní práce (k) a ve výstupu na jednotku efektivní práce (y). Dle autorů při 

                                                 
2
 Autorem pojmu lidský kapitál je Milton Friedman, přičemž koncepci lidského kapitálu představil Gary Becker 

ve své knize Lidský kapitál (1964), viz Holman 2001. 
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stejné úrovni technologie v zemích povede zavedení světového globálního kapitálové trhu k 

zrychlení konvergence výstupu, ale k zpomalení konvergence v příjmu. Tuto kauzalitu 

potvrzují empirickými studiemi pro USA, kde bylo zjištěno, že konvergence výstupu je o 

něco rychlejší než konvergence příjmu. Dodávají, že otevřené ekonomiky, kde dochází 

k snadnější mobilitě pracovních sil a technologie, mají tendenci k urychlení předpokládané 

míře konvergence. Rozhodující je rychlost transferu vědomostí. 

c) Endogenní technologický pokrok 

Jak již bylo nastíněno výše v 80. letech 20. st. se ekonomická společnost soustředila na 

endogenizaci technologického pokroku. Tímto způsobem se snažili ekonomové vysvětlit 

jednak ekonomické rozdíly mezi samotnými státy a také dlouhodobý růst celosvětové 

ekonomiky. Jedna skupina vycházela z tradičního Solowova modelu s tím rozdílem, že 

kapitálové akumulaci dávali její zastánci větší význam. V takto definovaných AK modelech 

hraje klíčovou roli daňová politika, neboť ta působí na akumulaci lidského a fyzického 

kapitálu. 

Druhá skupina ekonomů používá modely, v nichž se snaží vysvětlit dlouhodobý 

ekonomický růst pomocí pozitivní externality plynoucí z kapitálové akumulace. Odrážejí se 

od teze, že soukromé výnosy z kapitálu jsou klesající, ale společenské výnosy z kapitálu 

mohou být i rostoucí. Za těchto podmínek nemusí být tržní rovnováha vždy optimální a 

hospodářská politika pak povede k růstu ekonomiky. To, že společenské výnosu z kapitálu 

neklesají, vysvětlují koncepcí lidského kapitálu a abstraktních znalostí. Mimo upuštění 

předpokladu exogenního technologického pokroku uvolňují podmínku dostupnosti shodných 

technologií pro všechny země. Známa je jejich produkční funkce, kde endogenizace 

technologického pokroku je zajištěním, že proměnné produkční funkce (K, H) závisí na růstu, 

blíže Varadzin (2004). Romer-Lucas produkční funkce má následující tvar: 

),,,(),( LHKfHKAY    (2.21) 

kde právě kapitál (K) a lidský kapitál (H) vyvolávají rostoucí výnosy z rozsahu. 

Za předpokladu pozitivních externalit z kapitálu ekonomika ne vždy dosáhne ve 

stálém stavu růstu výstupu na hlavu ve stejné míře jako růstu technologického pokroku. 

V této situaci je růst endogenní. Pozitivní extarnality vyvolávají neúčinnost kauzality 

klesajících výnosů kapitálu a dále zapříčiňují zvýšení tempa růstu důchodu na osobu, když 

roste míra úspor. To je dáno tím, že větší vybavenost lidským kapitálem vede k tvorbě větších 

úspor a investic na rozdíl od jiných zemí. V tomto případě nemusí dojít ke konvergenci mezi 
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státy. Ekonomiky, jež disponují na začátku větším kapitálem (hlavně lidským kapitálem), 

mají podmínky k dosažení stálého vyššího růstu než ekonomiky, které měly nižší zásobu 

kapitálu na začátku. Pro prorůstovou politiku vyplývá doporučení v podobě podpory rozvoje 

lidského kapitálu (např. vyšší výdaje na vzdělání, rekvalifikace, podpora celoživotního 

vzdělávaní a jiné). Toto doporučení pro hospodářské autority vyplývá také z vlastností 

lidského kapitálu, tedy nevylučitelnosti a nedělitelnosti. Do jisté míry jsou totiž dovednosti a 

znalosti jedinců nevylučitelné, neboť je těžké je skrýt a patentovat, a nedělitelné proto, že je 

možno je kupovat jen ve velkém objemu, viz Červenka (2007). 

d) AK model 

Z výše popsaného vyplývá důležitost konstantních či rostoucích výnosů kapitálu pro 

endogenizaci technologického pokroku. Pro tuto teorii bylo třeba vytvořit adekvátní 

modelový aparát. Pro modelování konstantních a rostoucích výnosů kapitálu byla použita 

jednofaktorová produkční funkce ve tvaru: 

,AKY    (2.21) 

přičemž A odráží mezní a průměrný produkt kapitálu. V podstatě to je specifický tvar 

Cobbovy-Douglasovy produkční funkce, která zachovává předpoklad konstantních výnosů 

z rozsahu a současně opouští předpoklad klesajících výnosů z akumulovaného faktoru, což je 

v tomto případě rozsáhle vymezený kapitál. Z rovnice kapitálové akumulace a jednofaktorové 

produkční funkce vyplývá následující rovnice: 







sA
K

K

Y

Y
,  (2.22) 

Pro dlouhodobý růst pak stačí zvětšit míru úspor a výstup poroste díky endogenním 

závislostem. Na rozdíl od Solowova modelu investice a úspory dokáží ekonomiku podnítit 

k růstu, i když se nachází ve stálém stavu, jak uvádí Varadzin (2004). Z popsaného modelu 

lze vydedukovat následující: 

 diference v míře úspor mezi ekonomikami determinují rostoucí odlišnosti 

produkce zemí v čase, 

 rozdíly v ekonomické produkci nejsou dány odlišnou výnosností kapitálu, což 

znamená, že mezi zeměmi můžou existovat velké rozdíly ve výstupu, 

 ekonomiky, které jsou charakterizovány stejnou produkční funkcí, budou mít 

stejné tempo růstu, nezáleží tedy na počáteční úrovni výstupu, 
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 podněty ke spoření a investování ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst, 

důležitými se jeví daňová politika a fungování kapitálového trhu. 

V modelech s endogenním růstem se pracuje s obecněji charakterizovaným kapitálem, 

spíše než lidský kapitál jsou důležitější pro AK modely znalosti. Klíčovým je možnost 

vyvrácení teze klesajících výnosů, což je podle této teorie pravděpodobnější právě u znalostí. 

e) Romerův model 

Romer (1986) prezentuje zcela specifikovaný model dlouhodobého růstu, v němž 

předpokládá, že znalosti způsobují zvyšování mezní produktivity svým vstupem do výroby. 

Model představuje konkurenční rovnováhu s endogenními technologickými změnami. Díky 

použití myšlenky působení znalostí a jejich rostoucích výnosů vysvětluje, na rozdíl od modelů 

založených na klesajících výnosech, že se tempo růstu může zvyšovat v průběhu času a velké 

země tak vždy rostou rychleji než ty malé. 

Romerův model vychází z Arrowova modelu „learning-by-doing“ a myšlenek AK 

modelu. Arrow ve své práci vytvořil domněnku, díky které nepřímým produktem investic je 

produkce vědomostí. Koncept learning-by-doing tedy znamená, že se firma učí svými 

investičními aktivitami vyrábět s větší efektivitou. Toto vedlo v Romeově modelu k vzniku 

předpokladu, že zvyšující se akumulace kapitálu vede k zvyšující se akumulaci znalostí. 

Dalším zásadním předpokladem modelu je definování znalostí jako veřejného statku. 

Vědomosti jsou tvořeny firmami a je předpokládáno, že není možné je uchovávat v tajnosti, 

přičemž pro zbylé firmy jsou dostupné s nulovými náklady. Prostřednictvím tohoto 

předpokladu se znalosti z každé firmy dostanou do celospolečenské zásoby vědomostí, kde 

touto akumulací je determinován stupeň technologické vyspělosti ekonomiky a tak je určen 

endogenně technologický pokrok. 

Akumulace znalostí je v tomto modelu hlavním zdrojem dlouhodobého ekonomického 

růstu, v němž je technický pokrok určen zevnitř zejména vedlejšími efekty investic 

(pozitivně) a růstem pracovní síly (negativně). Produkční funkce Romerova modelu vypadá 

následovně: 

 KLLKAY , .  (2.23) 

Znalosti plynoucí z firem tedy přispívají k jejich společenské zásobě, záleží tedy na 

počtu firem v ekonomice. Vyplývá z toho pozitivní vztah mezi velikostí ekonomiky, 

aproximované počtem firem, a růstem. Již klasičtí ekonomové tvrdili, že liberalizace obchodu 
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působí na růst národního bohatství (produktu) a až modely nová teorie růstu tuto tezi 

prokázala v dynamickém rámci. 

Společenské výnosy kapitálu jsou zde definovány jako součet koeficientů citlivosti 

práce (b) a kapitálu (a). Pokud je součet těchto citlivosti menší než 1, pak společenské výnosy 

kapitálu klesají, když se rovnají 1, pak jsou výnosy konstantní a v případě poslední varianty 

jsou společenské výnosy kapitálu rostoucí. Při rostoucích výnosech kapitálu zvyšují růst 

ekonomiky ve stálém stavu. Výsledkem Romerova modelu je objasnění vlivu podnětů firem k 

investování na dlouhodobý ekonomický růst, neboť při konstantních společenských výnosech 

kapitálu rozhoduje o tom, co se bude dít dále, velikost ekonomiky (aproximovaná počtem 

firem) a diskontní sazba, která je rozhodujícím proměnnou pro rozhodnutí firmy zda 

investovat či nikoliv. 

Dalším závěrem tohoto modelu je, že tržní rovnováha mimo dokonalou konkurenci je 

sice optimální, ale není společensky maximální, neboť dochází k omezení transferu znalostí. 

Zde je tedy místo pro hospodářskou politiky, která dokáže zajistit paretovsky optimální řešení 

prostřednictvím internalizace přenosu vědomostí mezi firmami. 

f) Dvousektorové modely 

Výše popsaná koncepce AK modelu byla dále rozvinuta do podoby pracujících 

s dvousektorovou ekonomikou. První sektor reprezentují firmy, které produkují zboží a 

služby pro realizaci spotřeby nebo investic. Druhý sektor je tvořen univerzitami, jež vyrábějí 

specifický výrobní faktor v podobě znalostí. Předpokladem takto koncipovaných modelů je 

volnost použití znalostí v ekonomice napříč sektory. 

Každý ze sektorů má svou vlastní produkční funkci, z čehož vyplývá i název těchto 

modelů. Varadzin (2004) uvádí tyto produkční funkce následovně: 

   ELuKFY  1, , (2.24) 

  EugE  , (2.25) 

kde K je kapitál, L pracovní síla, u podíl pracovní síly na univerzitách a E zásoba 

vědomostí. Rovnice (2.24) je produkční funkcí firem a rovnice (2.25) je produkční funkcí 

univerzit. 

Sektor firem v tomto modelu má konstantní výnosy z rozsahu kvůli zařazení zásoby 

znalostí do produkční funkce podniků. Ekonomický růst je zde interpretovaný endogenně 
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prostřednictví produkční funkce znalostí. Jelikož vědomosti lze v tomto modelu produkovat 

neomezeně, viz rovnice (2.25), růst produktu ekonomiky bude stálý a zrychlující se. 

g) Modely výzkumu a vývoje 

Integrováním mikroekonomických zákonitostí z oblasti výzkumu a vývoje do 

růstových teorií vznikly tzv. R&D modely. Tímto způsobem se jeho autoři pokoušejí přesně 

popsat průběh inovování. Tyto model se dají rozdělit do dvou částí. První vysvětluje 

technologický pokrok růstem množství různorodých produktů a mezivýrobků, blíže Romer 

(1987.) Druhá skupina zkoumá vliv kvality výrobků, autoři jsou Grossmann a Helpman. 

R&D modely  zkoumají investiční podněty podniků do inovací, jelikož jejich tvorba je 

dána dle tohoto teoretického přístupu endogenně. Stejně jako v dvousektorových modelech je 

hybnou silou růstu akumulace vědomostí, ovšem v R&D modelech znalosti nejsou chápány 

jako druh kapitálu. Hlavním faktorem růstu ve stálém stavu je technologický pokrok. Rovnice 

2.xx představuje podle Cihelkové (2008) produkční funkci R&D modelů: 

   LKfDRAY ,& ,  (2.26) 

kde R&D je stěžením zdrojem růstu a determinuje technologický pokrok (A) zevnitř. 

Co si představit pod proměnnou R&D? Jelikož R&D ovlivňuje tvar definované 

produkční funkce, lze si pod touto proměnnou představit jisté aktivity vedoucí k její změně. 

Tyto aktivity jsou vyvolány tržními signály – cena, zisky atd. Pokud rostou náklady produkce, 

například přes růst cen vstupů, pak R&D způsobí přechod k jinému tvaru produkční funkce 

s cílem snížit rostoucí náklady. Nejedná se však o substituci nákladnějšího vstupu za vstup 

cenově dostupnější, ale o vývoj nové technologie, která zajistí kýžené snížení nákladů. 

Výsledkem teoretické koncepce R&D modelů  je zjištění, že firmy provádějí výzkum 

za účelem zisku, i přes pojetí znalostí jako veřejného statku. Zisk plyne firmě ze zavedení 

inovace na trh, díky vlivu této inovace, která zajistí prozatímní monopolistické postavení na 

trhu. Hospodářsko-politické autority by měly vytvořit podporu těch druhů kapitálu, které 

produkují pozitivní externality. 
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2.2 Členění zdrojů ekonomického růstu 

Jádrem ekonomického růstu jsou kvantitativní změny produkce, ty jsou vyjádřeny 

dílčími složkami produktu a jinými makroekonomickými agregáty. Stěžejním předmětem 

zkoumání v teoriích růstu se stává produkce ekonomiky, jak naznačil předcházející text. Dle 

Varadzina (2004) v ekonomii panuje shoda na určitém pojetí ekonomického růstu, jež je 

možno ilustrovat následujícím diagramem. 

Diagram č. 1: Obecné rozdělení faktorů ovlivňující produkci ekonomiky 

 

Zdroj: Varadzin (2004, str. 205). 

Faktory, jež ovlivňují jednotlivé složky produktu, mají adekvátní význam na celkový 

produkt. Podle výše uvedeného diagramu se tyto faktory rozpadají na dvě stěžejní kategorie a 

to na: množství produktivních faktorů a kvalitativní zlepšení produktivních faktorů. Například 

neoklasický model růstu Solowa a Swana pracuje s množstvím kapitálu a práce, jak bylo 

popsáno v kapitole 2.1.3, což patří do kategorie množství produktivních faktorů, a 

s technickým pokrokem (dle nich neměřitelný), který lze zařadit do kategorie kvalitativní 

zlepšení produktivních faktorů. Činitelů a zdrojů ekonomického růstu existuje samozřejmě 

daleko více, ty nejdůležitější lze najít níže. Dle autorova názoru se dají jednotlivé faktory
3
 

                                                 
3
 Seznam faktorů uvádí Kliková, Kotlán (2006). 
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rozřadit dle toho, kterou kategorii ovlivňují nejvíce, proto je lze seskupit následujícím 

způsobem. 

Do kategorie množství produktivních faktorů lze zařadit: 

1) míra úspor, míra investic, akumulace kapitálu, 

2) pracovní síla, 

3) inflace, variabilita inflace, 

4) očekávaná délka života, 

5) vládní spotřeba a další. 

Ad 1) Růst míry úspor má pozitivní vliv na dlouhodobý ekonomický růst a to 

zprostředkovaně růstem investic, který přispívá k akumulaci kapitálu (při cestě ke 

stálému stavu), viz Mankiw, Romer a Weil (1992). 

Ad 2) Kapacita ekonomiky se zvyšuje, roste-li pracovní síla (pozitivní vliv), což vede 

k dlouhodobému ekonomickému růstu. Například Mankiw, Romer a Weil (1992) 

popisují účinku růstu populace na ekonomický růst.. 

Ad 3) Vysoká inflace a také její velká variabilita negativně ovlivňuje dlouhodobý 

ekonomický růst, neboť očekávání v ekonomice je tvořeno na nestálých základech, 

blíže například Ghosh, Phillips (1998). 

Ad 4) Očekávaná délka života, je ukazatelem, který odráží vyšší investice do zdravotnictví, 

dobré pracovní podmínky, stav životního prostředí atd. V podstatě přispívá 

k zvětšování množství práce. Tímto tématem se zabývá například Acemoglu, Johnson 

(2006). 

Ad 5) Krátkodobě má vládní spotřeba pozitivní efekt na ekonomický růst, ale 

z dlouhodobého hlediska jsou soukromé výdaje vynaloženy efektivněji než vládní. 

Také záleží na způsobu financování, např. vhodně strukturované vládní výdaje 

čerpány z daňového výnosu mají prorůstový efekt, naopak financování 

prostřednictvím zadlužení má efekt opačný, blíže Miller, Russek (1993). 

Do kategorie kvalitativní zlepšení produktivních faktorů patří: 

1) technický pokrok, 

2) lidský kapitál, 

3) míra otevřenosti ekonomiky, 

4) rozvoj finančních trhů a další. 



 25 

Ad 1) Pozitivní vliv na dlouhodobý ekonomický růst má růst technického pokroku 

(produktivita výrobních faktorů), viz Barro a Sala-i-Martin (1992). 

Ad 2) Větší akumulace znalostí a dovedností podněcuje lepší využívání fyzického kapitálu, 

jinak řečeno zvětšuje se produktivita práce, takže lidský kapitál představovaný touto 

akumulací pozitivně ovlivňuje dlouhodobý ekonomický růst, více Lucas (1988). 

Ad 3) Výhody plynoucí z otevřenosti ekonomiky jako specializace, dělba práce a 

mezinárodní transfer technologií pozitivně stimulují dlouhodobý ekonomický růst, jak 

uvádí Dowrick (1994). 

Ad 4) Lepší alokace kapitálu je dosaženo na rozvinutějších finančních trzích, kde jsou jejich 

účastníci lépe informováni než na méně rozvinutých finančních trzích, z čehož 

vyplývá, že rozvoj finančních trhů přispívá přes zefektivnění kapitálu k vyššímu 

dlouhodobému ekonomickému růstu, blíže Greenwood, Jovanovic (1998). 

Dále je možno narazit na zdroje, jež nelze zařadit ani do jedné z kategorií, neboť nejde 

přesně určit, na kterou ze zmíněných kategorií mají zásadní vliv. Například hospodářské 

cykly – ty negativně ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst. Bylo empiricky dokázáno, že 

země s větší amplitudou hospodářského cyklu nebo s častějším výskytem hospodářských 

cyklů dosahují dlouhodobě nižších temp růstu produktu, což je dáno hysterezí na trhu práce a 

kapitálu a snižováním předvídatelnosti chování ekonomiky (ekonomická očekávání, nejistota 

ekonomických subjektů), jak uvádí Kliková, Kotlán (2006). 
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3 Prorůstová politika aplikovaná v ČR 
Prorůstová politika ČR je vytvářena v kontextu zapojení do struktur Evropské unie 

(EU). Na unijní úrovni vytvořila Evropská komise (EK) programový rámec strategii Evropa 

2020, díky kterému mají členské státy EU dosáhnout nového růstu, blíže Evropská komise 

(2010). Ve strategii Evropa 2020 jsou stanoveny tyto hlavní cíle: 

 zvýšit zaměstnanost u osob ve věku 20 až 64 let ze současných 69 % na 

nejméně 75 %, 

 dosáhnout cíle investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP, zejména 

zlepšováním podmínek pro investice soukromého sektoru do výzkumu a 

vývoje, a vytvořit nový ukazatel pro sledování inovací, 

 snížit emise skleníkových plynů oproti úrovním roku 1990 nejméně o 20 % 

nebo, pokud budou podmínky příznivé, o 30 %; zvýšit podíl obnovitelných 

zdrojů energie v naší konečné spotřebě energie na 20 % a zvýšit energetickou 

účinnost o 20 %, 

 snížit podíl dětí, které předčasně ukončují školní docházku, ze současných 15 

% na 10 % a zvýšit podíl obyvatel ve věku od 30 do 34 let, kteří mají ukončené 

terciární vzdělání, z 31 % nejméně na 40 %, 

 snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, což 

vyvede z chudoby přes 20 milionů lidí. 

Zdroj: Evropská komise (2010, str. 31). 

Výše zmíněné cíle jsou utvořeny v rámci koordinace hospodářských politik zemí EU a 

jsou tak společným politickým závazkem jejich členů. Na základě své ekonomické situace si 

jednotlivé členské země vytyčují vlastní záměry a priority, které přispějí dle jejich uvážení 

k dosažení cílů unijní úrovně. Při tvorbě svých národních plánů reforem členské státy 

zohledňují mimo své programové prohlášení také tzv. integrované hlavní směry a jejich 

doporučení
4
 vytvořené Radou Evropské unie (Rada). Integrované hlavní směry a doporučení 

je možno rozdělit na hospodářsko-politické směry a zásady politiky zaměstnanosti 

následovně: 

                                                 
4
 Smlouva o fungování EU stanovila, že hospodářská politika a politika zaměstnanosti jsou společnou věcí zájmu 

členských zemí, které je koordinují v rámci Rady Evropské unie, viz Evropský parlament (2011). 
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1) Hlavní směry hospodářských politik členských států a Unie, blíže Rada 

Evropské unie (2010a, str. 31 - 34): 

i. zajistit kvalitu a udržitelnost veřejných financí, 

ii. řešit makroekonomickou nerovnováhy, 

iii. snižovat nerovnováhu v eurozóně, 

iv. optimalizovat podporu výzkumu, vývoje a inovací, posilovat 

znalostní trojúhelník a rozvinout potenciál digitální ekonomiky, 

v. zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů, 

vi. zlepšit obchodní a spotřebitelské prostředí, modernizovat a 

rozvinout průmyslovou základnu za účelem dosažení plné 

funkčnosti vnitřního trhu; 

2) Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států, viz Rada Evropské 

unie (2010b, str. 9 – 11): 

i. zvýšit zapojení do trhu práce a snížit strukturální nezaměstnanost, 

ii. rozvíjet kvalifikovanou pracovní sílu, která bude reagovat na 

potřeby pracovního trhu, prosazovat kvalitu zaměstnanosti a 

celoživotní učení, 

iii. zlepšit výsledky systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech 

úrovních a zvýšit účast na terciárním vzdělávání, 

iv. podporovat sociální začlenění a boj proti chudobě. 

Se zohledněním výše uvedených cílů, směrů a doporučení Vláda ČR vytvořila 

dokument, který přispívá k plnění cílů strategie Evropy 2020 a zároveň vytváří strategický 

rámec hospodářské politiky pro ČR ve stejném časovém horizontu
5
. Tento dokument se 

jmenuje Národní program reforem České republiky
6
 (NPR ČR), kde Vláda ČR (2011, str. 71) 

uvádí, že „Základním principem, k němuž všechna navrhovaná opatření směřují, je zvýšení 

konkurenceschopnosti českého hospodářství coby nezbytného předpokladu dlouhodobě 

udržitelného ekonomického růstu a dosahování všech dalších úkolů demokratického sociálně 

                                                 
5
 Období 2010 - 2020. 

6
 Ačkoliv tvoří Národní program reforem dlouhodobou představu aplikace hospodářské politiky je každoročně 

aktualizován, proto se čtenář může setkat s více publikacemi podobného názvu lišící se pouze rokem vydaní. 

V textu této diplomové práce jsou však použity dvě nejaktuálnější vydání NPR ČR a z let 2011 a 2012. 
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tržního státu.“ Na tvorbě NPR ČR se podílí zástupci z řad krajských a místních samospráv, 

zástupci z řad sociálních partnerů
7
, akademické veřejnosti a také Národní ekonomická rada 

vlády (NERV). 

3.1 Národní program reforem České republiky 

Ústředním dokumentem prorůstové politiky ČR je již zmiňovaný Národní program 

reforem ČR, který je provázán z řadou dalších materiálů, zejména pak se Strategií 

mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012 –2020: Zpět na vrchol (SMK), jež je pro 

prorůstovou politiku ČR stěžejní. Na NPR je navázáno mnoho dalších studií a různých 

materiálů, pro bližší seznam viz Vláda ČR (2012a, str. 114 – 117). 

3.1.1 Makroekonomická analýza vývoje ČR 

Pro zasazení prorůstové politiky je třeba nastínit si vývoj makroekonomických 

agregátů. Nejdůležitější makroekonomické ukazatele pro ČR lze vidět v tabulce č. 2.1 níže. 

Za rok 2011 vykázala česká ekonomika růst hrubého domácího produktu ve stálých cenách 

(HDP) výše 1,7 %, když se spotřeba domácností snížila oproti minulému roku o 0,5 p.b. 

Vzhledem k roku 2010 se tak výkonnost ekonomiky měřená pomocí meziročního tempa růstu 

HDP ve stálých cenách snížila o 1 p.b. 

Tab. č. 2.1: Hlavní makroekonomické indikátory ČR 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky (2012). 

                                                 
7
 Zde patří: Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů, Svaz průmyslu a 

dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. 
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Ministerstvo financí ČR (MF ČR) ve své dubnové zprávě z roku 2012 o 

makroekonomické predikci předvídá růst HDP ve stejném roce o 0,2 %. Pokračoval by tak 

trend klesajícího růstu ekonomiky. Nicméně predikce a výhled na roky 2013 – 2015 jsou 

optimistické, když MF ČR předpokládá růst ekonomiky v roce 2013 o 1,3 % s výhledem 

dalšího růstu o 0,9 p.b. v roce 2014 a o dalších 0,6 p.b. v roce 2015. Tento odhad je spojen 

s oživením růstu spotřeby domácností a hrubé tvorby fixního kapitálu v roce 2013 a 

s klesajícím tempem růstu příspěvku zahraničního obchodu k růstu HDP. Jedním z klíčových 

indikátorů klesajícího trendu růstu příspěvku zahraničního obchodu k růstu HDP je s velkou 

pravděpodobností předpoklad zhodnocujícího se směného kurzu CZK/EUR v následujících 

letech. 

Pro rok 2012 MF ČR předpokládá růst průměrné míry inflace o 3,3 % a 

v následujících letech její kolísání kolem 2 %. Zaměstnanost by se měla v ČR snížit o 0,5 p.b. 

v roce 2012 a následně by měla mírně růst. Míra nezaměstnanosti by měla oscilovat kolem 7 

%. 

Ohledně budoucích rizik se Ministerstvo financí ČR (2012, str. 3) vyjádřilo, že „určité 

zklidnění situace v eurozóně, k němuž došlo díky dokončení restrukturalizace řeckého dluhu a 

pozitivním dopadům mimořádných operací ECB, znamená pro českou ekonomiku ve velmi 

krátkém období nižší rizika pro budoucí vývoj. Další eskalaci problémů v eurozóně však nelze 

zcela vyloučit, a tím pádem ani možnost přenosu případných negativních externích šoků do 

české ekonomiky.“ 

3.1.2 Cíle Národního programu reforem ČR 

Českou ekonomiku lze zběžně charakterizovat jako malou vysoce otevřenou 

ekonomiky, pro níž je konkurenceschopnost na poli mezinárodního obchodu klíčovým 

faktorem k úspěchu. V této souvislosti Vláda ČR (2012a) stanovila hlavním cílem NPR ČR 

podporu konkurenceschopnosti, stejně jako na unijní úrovni, kde hlavním dlouhodobým cílem 

je udržitelná konkurenceschopnost EU. Samo za sebe mluví motto, které provází NPR ČR 

2011 a 2012 – Investice pro evropskou konkurenceschopnost.  

V kontextu hospodářských turbulencí v eurozóně a z vývoje ekonomiky ČR lze 

usuzovat, že přijatá opatření v oblasti konsolidace veřejných rozpočtů nepovedou k naplnění 

cílů Evropy 2020. Úsporná opatření přijímána členskými státy EU nejsou schopny zabezpečit 

kýženou míru ekonomického a hospodářského rozvoje. Důležitými prostředky, jež by měly 

být součástí těchto opatření, jsou prorůstová opatření pro zajištění dlouhodobého udržení 
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konkurenceschopnosti. V rámci této myšlenky bylo částí členských zemí EU napsán dopis pro 

předsedu Evropské rady a předsedovi Evropské komise, který nabádá k vytvoření opatření 

podporující růst a považuje za důležité dotvořit jednotný vnitřní trh a přispět k maximálnímu 

využití jeho možností, jak uvádí Vláda ČR (2012a). 

Cíle NPR ČR jsou směřovány mimo jiné na podporu fungování jednotného vnitřního 

trhu. S tím souvisí pokračující snaha o odbourávání bariér světového obchodu. V oblasti 

exportu je dále kladen důraz na diverzifikaci portfolia zemí, kam vývoz ČR směřuje. 

Zlepšení podnikatelského prostředí spojené se snížením legislativní a administrativní 

zátěže na minimální úroveň je záměrem Vlády ČR, jak podpořit podnikatelské aktivity 

v tuzemské ekonomice. Klíčovým je také záměr efektivní podpory vědy, výzkumu a inovací, 

úzce propojené se soukromým sektorem, což by mělo vést k rychlému a flexibilnímu využití 

poznatků do praxe. 

V oblasti vzdělávání klade NPR ČR za cíl vybudovat zázemí pro výzkumnou a 

technologickou činnost a vytvořit tak pružný mechanismus, který by dokázal reagovat 

adekvátně na změny na trhu práce. Toto zázemí musí být schopno generovat kvalitní 

absolventy a vědecké pracovníky z terciárního sektoru vzdělávání pro inovační činnost 

tuzemských firem. 

Důležitým se jeví také pokračování v konsolidaci veřejných rozpočtů a udržovat snahu 

zefektivnění činnosti státní správy. Cílem je také zpřísnit boj s korupcí, zjednodušit právní 

prostředí, zpružnit a více otevřít trh práce. Se státní správou jsou spjaty záměry ve 

zdigitalizování agend, databází a řízení pro omezování byrokracie, viz Vláda ČR (2012a). 

V rámci kvality životního prostředí je cílem NPR ČR snižovat energetickou náročnost 

a zlepšit kvalitu životní prostředí. Dle doporučení Evropské rady byl začleněn záměr 

dobudovat dopravní infrastrukturu, jejíž nedokončenost byla ČR vytýkána. 

3.2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012 –2020 

Dalším důležitým prorůstovým dokumentem je Strategie mezinárodní 

konkurenceschopnosti ČR 2012 – 2020: Zpět na vrchol (SMK), kterou vytvořilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR na podporu zahraničního obchodu tuzemské ekonomiky. Tato 

„berle“ konkurenceschopnosti pro ČR nezanechává dopady jen na zahraniční obchod, ale 

přímo a zprostředkovaně působí na životní úroveň obyvatel ČR a také na udržování či 

zvyšování reálného HDP. Podpora schopnosti konkurovat na mezinárodních trzích znamená 
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zejména zvýšení produktivity práce a kvality produktu do té míry, kdy bude zboží plynoucí 

z ČR poptáváno a zároveň budou jeho producenti generovat patřičný zisk.  

Pole působnosti SMK je na straně podmínek, které lze ovlivnit činností národní vlády, 

veřejné samosprávy a také přes změnu předpokladů jednotného vnitřního trhu EU. Mimo 

sféru dopadů opatření SMK jsou přírodní vlivy, geografické podmínky a také hospodářský 

cyklus. SMK obsahuje bezmála 43 projektů, které působí v oblasti institucí, infrastruktury, 

veřejných financí, vzdělanosti, trhu práce, finančních trhů, zdravotnictví a inovací. Projekty se 

soustředí na vytvoření příhodných podmínek pro tvořivé podnikání, inovace a růst životní 

úrovně. Hlavním cílem SMK je posunout ČR do první dvacítky zemí podle globálního indexu 

konkurenceschopnosti, blíže Ministerstvo průmyslu a obchodu (2011). 

Podle World economic forum (2011), které připravuje Zprávu o globální 

konkurenceschopnosti (GCR – The Global Competitiveness Report), v níž publikuje hodnoty 

Globálního indexu konkurenceschopnosti (GCI – The Global Competitiveness Index)
8
, se 

dílčí pilíře pro ČR vyvíjely za rok 2011 podle grafu č. 3.1. 

Graf č. 3.1: Dvanáctiúhelní konkurenceschopnosti ČR podle GCI, 2011 
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Zdroj: World economic forum (2011). 

                                                 
8
 Index je v rozmezí hodnot od 0 do 7, přitom 7 znamená nejlepší výsledek. 
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Nejhorší se jeví pro ČR pilíře Institucí a Inovací. Zaostává také v oblasti Rozvoje 

finančního trhu. Z pohledu mezinárodního srovnání konkrétně ve sféře Institucí jsou pro ČR 

nejhorší ukazatele veřejné důvěry v politiky, zneužívání veřejných prostředků a zvýhodňování 

při rozhodování státních úředníků. Dílčí ukazatele pilíře Institucí jasně naznačují na problém 

ve veřejné správě a korupci. V Inovacích se ČR pohybuje kolem 33. místa, když nejhorší 

podukazatelem je vládní zadávání veřejných zakázek na technologicky pokročilé produkty, viz 

World economic forum (2011, str. 160 – 161). Z hodnot GCI vychází také již zmíněné 

projekty SMK. 

3.2.1 Instituce 

Veřejné instituce jsou základy dnešní společnosti, od jejich fungování se odráží 

produktivita soukromého sektoru. Nekvalitní veřejné instituce zabraňují rozrůstání obchodu a 

podniků a brzdí tak ekonomický výkon země. Na druhou stranu kvalitní veřejné instituce 

flexibilně reagují na ekonomický vývoj a přispívají tak rozvoji země. Pro každý stát je jiná 

úroveň zainteresovanosti veřejných institucí do ekonomiky, záleží na historických 

zkušenostech společnosti a na aktuálním vývoji politického konsenzu. 

V ČR existuje problém s přebujelou veřejnou správou, kde je přezaměstnanost, a 

s korupcí respektive klientelismem. Tyto problémy brzdí českou ekonomiky, proto SMK 

navrhlo několik řešení pro jejich odstranění. Opatření se týkají státní správy, samospráv, 

rozpočtových a příspěvkových organizací a institucí činných v rámci moci soudní a 

zákonodárné. Výsledkem prezentovaných návrhů je zvýšení produktivity jednotlivých 

institucí (orientace na klienta) a zefektivnění jejich fungování (problém korupce a 

nehospodárnosti). Průřezově opatření vztahující se k pilíři instituce mají přispět k lepší 

koordinaci a komunikaci, jak ve sféře veřejných institucí, tak ve sféře soukromé, viz 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2011). 

3.2.2 Infrastruktura 

Kvalitní infrastruktura je druhým základním kamenem ekonomiky, neboť přispívá 

k hladkému rozvoji podnikatelských aktivit. Infrastrukturu si lze představit jako krevní řečiště 

člověka, které propojuje celé tělo a závisí na něm, jak budou jednotlivé orgány a svaly 

fungovat a růst. V rámci oblasti infrastruktury lze rozpoznat tři sítě – dopravní, energetickou a 

elektronických komunikací.  

Dopravní infrastruktura je nákladnou záležitostí. Nízké finanční prostředky na 

investice do tohoto segmentu vedou k nekvalitním dopravním cestám, které jsou předzvěstí 
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dalších investic na jejich opravy či přebudování. SMK se zaměřuje na vybodování 

rychlejších, spolehlivějších, systémově provázanějších a komfortnějších dopravních cest a na 

zajištění efektivních metod financování této výstavby. 

Energetická síť ČR trpí v posledních letech slabou provázaností energetických zdrojů. 

Zvyšující se poměr alternativních zdrojů energie na celkové výrobě energie je pro 

energetickou síť značným zatížením, díky jejich kolísavosti produkce energie. Energetická 

infrastruktura tak musí být připravena na prudké změny v dodávkách energie, také to ohrožuje 

energetickou bezpečnost ČR. Proto je zapotřebí dle SMK vytvořit zálohové zdroje a posílit 

energetickou síť. 

S rozvojem informační společnosti se klade větším důraz síť elektronických 

komunikací, proto se cíle pilíře infrastruktury soustředí na rozšíření pokrytí území ČR 

elektronickými komunikacemi a službami s nimi spjatými. 

3.2.3 Makroekonomická stabilita 

Vývoj makroekonomických agregátů formuje očekávání subjektů, jak na 

mezinárodním, tak na národním trhu, proto je makroekonomická stabilita další klíčovou 

oblastí zájmu. Nelichotivé vyhlídky například vysoké inflace či rostoucího zadlužení zajisté 

nepřidá k vábení případných přeshraničních partnerů. To samé platí o odbytu tuzemské 

produkce v zahraničí. Zvyšující se daňové zatížení a administrativa s tím spojená oslabuje 

konkurenceschopnost firem a jejich výrobků na národní a mezinárodním trhu. Přes snahu 

redistribuce příjmů ve společnosti samozřejmě roste poptávková síla společnosti, ale na 

druhou stranu přílišné přerozdělení důchodu vede k rostoucí nerovnováze dlouhodobého 

charakteru. 

Opatření v této oblasti se vztahují na k efektivnějšímu hospodaření státu, případně 

legislativně znemožnit budoucí fiskální nerovnováhu – tím je myšleno zavést nástroje a 

postupy pro udržení stability veřejných rozpočtů. Značným problémem ČR je složitý daňový 

systém, proto se jeví jako vhodné optimalizovat daňový mix a dokončit daňové reformy. 

3.2.4 Zdravotnictví 

Zdravotnictví v ČR je na velmi vysoké úrovni, za vše mluví výsledky ve srovnání 

globálního indexu konkurenceschopnosti, respektive porovnání hodnot dílčího indexu pilíře 

pro Zdraví a primární vzdělávání, kde se ČR v oblasti zdraví pohybuje na předních místech, 

blíže World economic forum (2011). Výsledky mezinárodních porovnání nemusí poukazovat 

na dlouhodobě neudržitelné problémy v českém zdravotnictví, překážkou je podfinancování 
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zdravotní péče. Ohodnocení zdravotnických pracovníků, zejména doktorů není mnohdy na 

adekvátní úrovni. Dále lze očekávat budoucí růst nákladů na hrazení zdravotní péče a to díky 

demografickému vývoji obyvatelstva (stárnutí populace). 

Kroky vedoucí k efektivnějšímu a dlouhodobě udržitelnému chodu zdravotní péče vidí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2011) ve větším využívání informačních technologií, ve 

změně úhradových systémů, které nepodněcují poskytovatele zdravotní péče na efektivním 

využívání prostředků a na výsledku léčení. Jedním z opatření je zajištění konkurence 

zdravotních pojišťoven, které by měly efektivně nakupovat zdravotní péči pro své pojištěnce. 

3.2.5 Vzdělanost 

Rozvíjení schopností a dovedností člověka, jakožto i pochopení složitějších algoritmů 

uvažování, přispívá k vývoji společnosti a ekonomiky pozitivním směrem. V mezinárodní 

konkurenci je vzdělanost jedním z faktorů, který rozhoduje o komparativních výhodách 

ekonomiky. Tedy je účelné se touto sférou zabývat v rámci konkurenceschopnosti a 

prorůstové politiky. 

Pro ekonomiku typu ČR (malá otevřená ekonomika) je potřeba zajistit vzdělávací 

soustavu, která dokáže pružně reagovat na změny v poptávce po vědomostech, schopnostech 

a dovednostech zaměstnanců. Pro kvalitní vzdělání je tedy potřeba zajistit systém, jež se 

vhodně přizpůsobuje změnám v socioekonomické oblasti. Navíc se ČR v posledním desetiletí 

stále více zhoršuje ve výsledku gramotnosti žáků základních škol, což z dlouhodobého 

hlediska nevěstí nic dobrého. 

Reformy navrhované pro oblast vzdělanosti spočívají ve zvětšení kvality absolventů, 

kteří budou mít patřičné návyky a široce použitelné dovednosti na obstání v konkurenční 

prostředí rozvíjejícího se globálního trhu. Na vzdělanosti populace by měly přispět i 

zaměstnavatelé a to takovým směrem, který je pro podnik nejbližší. 

3.2.6 Trh práce 

Efektivní trh práce je dobře fungujícím kanálem, který napomáhá ke společensky 

efektivnímu užití ekonomických zdrojů. Zejména koncept flexicurity, který náležitě spojuje 

pružnost pracovního trhu s úměrnou ochranu pracovníků. 

ČR je vytýkána rigidita v propouštění zaměstnanců, když v rámci publikovaného GCR 

se v dílčím ukazateli pilíře Efektivita trhu práce o postupech při přijímaní a propouštění 

umístila na 119. místě, jak uvádí World economic forum (2011, str. 161). Proto se v SMK 

hovoří o potřebě opravit zákoník práce směrem k pružnějšímu najímání a propouštění. 
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Dlouhodobým problém pracovní síly v ČR je její nízká mobilita, což nabídku práce 

regionálně omezuje. Cílem je tedy zvýšit mobilitu pracovní síly, prostřednictvím zvýšení 

dostupnosti nájemního bydlení. Pro větší flexibilitu trhu práce je třeba zvýšit nabídku 

částečných a celkově pružnějších pracovních smluv. 

ČR se také potýká s tzv. brain drain, tedy s odlivem mozků. Tím je myšleno odchod 

nadaných a talentovaných jedinců do zahraničí za lepšími příležitosti na mezinárodní trhu 

práce. Pro tyto osoby je lákavější odejít do ciziny za lepší vidinou výdělku než zůstat 

v tuzemsku za horší pracovní ohodnocení. S tím se snaží bojovat ČR politikou migrace 

kvalifikovaných pracovníků a zvýšením konkurenceschopnosti české ekonomiky na 

světových trzích. 

Pro dostatečně kvalifikovanou nabídku pracovní síly navrhuje Ministerstvo průmyslu 

a obchodu (2011) podporovat systém celoživotního vzdělávání, které by mělo být smysluplné 

a efektivní. To znamená podpořit motivaci pracovní síly se celoživotně vzdělávat. 

3.2.7 Finanční trhy 

Nástroje finančního trhu poskytují patřičné zázemí pro podnikatelské aktivity, je proto 

žádoucí umožnit větší dosažitelnost finančních prostředků pro ně, ovšem za striktně daných 

podmínek dlouhodobého charakteru – stabilita právní úpravy a stabilita daňového systému. 

Nedávné turbulence ve světovém a evropském finančním sektoru ukázali, že finanční 

trh ČR je vysoce stabilní. Na českém peněžním trhu jsou dominantní silou banky držené 

zahraničními vlastníky se zaměřením na tuzemský trh a klienty. Některé služby finančního 

sektoru jsou relativně nákladné a jejich poskytovatelé mnohdy vsázejí na nízkou finanční 

gramotnost jedinců. Tuto situaci v poslední době mění různé iniciativy jako například soutěž 

o nejabsurdnější poplatek roku a další. Rozrůstá se také konkurence na bankovní trhu např. 

česká Fio banka nebo obrození starších banka Banco Popolare Česká republika přejmenováná 

v nedávné době na Equa bank či inovativní pojetí bankovnictví od Raiffeisen Bank 

International v podobě banky Zuno. 

Finanční sektor nejrychleji odráží změny ve vývoji ekonomiky, proto základním 

prvkem stability finančního trhu je předvídatelnost hospodářské politiky. Stabilita peněžního 

trhu pak reflektuje dobrý chod ekonomiky. 

Zásadní je podpora finančního vzdělávání a gramotnosti obyvatelstvo, což přispívá ke 

společensky efektivnímu výši zisku poskytovatelů finančních služeb. Další podpora je 
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spatřována v posílení dostupnosti finančních prostředků přes posílení konkurence ve 

finančním sektoru (v bankovních i nebankovních podsektorech). 

3.2.8 Efektivnost trhu zboží a služeb 

Podnikatelské prostředí vytvořené legislativou dané země se odráží v efektivnosti trhu 

zboží a služeb. Příliš mnoho administrativních povinností brání rozvoji nových podniků a 

zvyšuje náklady na správu již ustanovených firem. Proto je klíčové pro rozvíjení 

podnikatelských aktivit minimalizovat administrativní a legislativní zátěž a podpořit 

zkvalitňování podnikání vůbec. 

V hodnocení Skupiny Světové banky v rámci indexu the ease of doing business
9
 je ČR 

hodnocena jako jedna z nejhorších zemí z OECD. Podle World Bank Group (2012, str. 6) se 

ČR při hodnocení 183 zemí umístila ve snadnosti podnikání na 64. místě, ze zemí OECD byly 

horší jen Řecko a Itálie. Index je složen z deseti dílčích ukazatelů, které ve výsledku tvoří 

umístění dané země v mezinárodním srovnání. Nejhůře jsou pro ČR hodnoceny podsekce 

zahájení podnikání (Starting a Business), získání elektřiny (Getting Electricity) a placení daní 

(Paying Taxes), kde je její umístěné horší než sté místo. 

K zahájení podnikání v ČR je potřeba provést 9 procesů, které danému podnikateli 

zaberou 20 dnů (brán jako medián měření) a bude ho to stát přibližně 8,4 % z příjmu na hlavu. 

Pro porovnání našim geografickým sousedům na Slovensku tato procedura zabere 18 dnů a 6 

procesů, v Rakousku 28 dnů a 8 procesů, v Německu 15 dnů a 9 procesů a v Polsku 32 dnů a 

6 procesů. Pro získání elektřiny, čímž je myšleno stálé napájení elektřinou, musí podnikatel 

projít 6 procedur, jež zahrnují kontrakty s dodavateli a zařízení všech potřebných kontrol a 

potvrzení. Střední doba strávená touto agendou je pro ČR stanovena na neuvěřitelných 279 

dní, pro srovnání na Slovensku potřebují 177 dní, v Rakousku 23 dní, v Německu 17 dní a 

v Polsku 143 dní. Pro správné placení daní (tím je myšleno zaplacení tří nejdůležitější typů 

daní – korporátní daň, daň z přidané hodnoty nebo daň z obratu a daně z práce) během 

druhého roku chodu společnosti je nutné, aby se daná firma touto oblastí zabývala 557 hodin 

za rok (tzn. posbírat všechny potřebné informace na spočítaní daní a vypočítat výši daně). Pro 

srovnání na Slovensku je zapotřebí 231 hodin za rok, v Rakousku 170 hodin za rok, 

v Německu 221 hodin za rok a v Polsku 296 hodin za rok. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2011) navrhuje snížit administrativní zátěž firem a 

zvětšit portfolio jim poskytovaných služeb. Počítá se s rozvojem portálu BusinessInfo.cz jako 

                                                 
9
 Volný překlad „snadnost podnikání“. 
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poskytovatele informací pro podnikatele, jako usnadňujícího komunikačního kanálu s úřady a 

jako spolehlivého rádce při řešení jejich problémů. 

3.2.9 Inovace 

Význam inovací pro ekonomiku je nedozírný. Cílem inovace z ekonomického pohledu 

je přinést inovátorovi mimořádný zisk. Inovační proces bývá velice náročný, často i velice 

riskantní. Pro národní ekonomiku jsou inovace mimořádně cenné, neboť ve vyspělé tržní 

ekonomice jsou právě inovace tím pomyslným jazýčkem na vahách, který odděluje úspěšné 

ekonomiky od těch neúspěšných.  

Žák (2002, str. 336) definuje inovace takto: „Inovace představují v ekonomické oblasti 

první uvedení na trh zcela nového nebo zlepšeného výrobku (výrobková inovace), nebo první 

využití nového technologického postupu (procesní inovace). Inovace představují závěrečnou 

fázi inovačního procesu, který sestává ze série vědeckých, technických, finančních, 

organizačních a obchodních činností. V tomto smyslu můžeme inovace označit jako 

realizované myšlenky, patenty, nápady, zlepšovací návrhy apod., čili za realizované invence.“ 

ČR byla v posledních letech zařazena díky svojí vyspělosti mezi ekonomiky, které 

jsou založeny na inovacích, viz World economic forum (2011). Rozpoznání inovačního 

potenciálu je pro prorůstovou politiku ČR stěžejním cílem, neboť právě tvorba inovací, 

podnikavost a kreativita podnikatelů je jedním z hlavních zdrojů dlouhodobého 

ekonomického růstu. 

Určité nedostatky v segmentu inovací brání v rychlejším rozvoji české ekonomiky. 

Těmito nedostatky jsou hlavně omezenost poptávky po inovacích domácími subjekty 

(soukromý i veřejný sektor), nízká spolupráce mezi podnikovým sektorem a sektorem 

výzkumu a vývoje, zaostalý systém hodnocení a financování výzkumu a vývoje a neefektivní 

institucionální prostředí. 

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu (2011, str. 38) je „základním cílem posílení 

významu inovací jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a jejich přínosů pro dlouhodobý 

hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života v ČR.“ 

Pro zvýšení inovační poptávky je třeba zajistit kvalitní služby pro podnikatele 

využívající inovací k usnadnění jejich zavádění, k pomoci při transferu technologií a následné 

komercializace konečných výrobků. K zvětšení spolupráce mezi podnikovým sektorem a 

sektorem výzkumu a vývoje je navrhováno zvýšit vzájemnou informovanost a motivaci, 

například nabádáním institucí výzkumu a vývoje k hledání finančních zdrojů. Dále je 
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zapotřebí změnit systém hodnocení a financování výzkumu a vývoje tak, aby vedl k rozvoji 

excelentního výzkumu. Klíčovým opatřením je také vytvoření systému pro určení 

technologických oblastí strategického významu pro ekonomický růst ČR. Inovacemi se blíže 

zabývá Národní inovační strategie ČR. 

3.3 Analýza faktorů ekonomického růstu 

Pro analýzu faktorů ekonomického růstu lze použít mnoho nástrojů, od použití 

statistických ukazatelů typu korelace až po složité ekonometrické modely a vytváření různých 

druhů regresních modelů. Červenka (2007) uvádí, že nejčastěji používané postupy v pracích 

růstové empirie jsou průřezové regrese a regrese časových řad. V následující analýze faktorů 

ekonomického růstu byla použita průřezová regrese panelových dat vycházející z výše 

uvedené 2. kapitoly, která se zabývala teoriemi růstu a roztříděním jejich faktorů. Pro analýzu 

byly vybrány následující faktory: 

 investice, 

 kvalita zdravotní péče, 

 otevřenost ekonomiky, 

 znečišťování životního prostředí, 

 výzkum a vývoj, 

 lidský kapitál, 

 pracovní síla. 

 a míra daňového zatížení. 

Výběr faktorů byl podmíněn nalezení vhodného ukazatele pro aproximaci daného 

zdroje a shodou s cíly prorůstové politiky ČR a cíly strategie Evropa 2020, viz výše.  

Datovou základnu tvoří 25 zemí
10

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) mimo Austrálii, Chile, Estonsko, Island, Izrael, Mexiko, Nový Zéland, Slovinsko a 

Turecko, neboť pro tyto státy nebyly nalezeny potřebné časové řady některého z ukazatelů 

nebo nebyl dostatečný datový soubor pro aproximaci chybějících dat, docházelo by pak 

k velkému zkreslení. Pro analýzu byla použita roční data. Soubor zemí tvoří relativně 

                                                 
10

 Jedná se o Rakousko, Belgie, Kanadu, Českou republika, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Irsko, Itálii, 

Japonsko, Jižní Koreu, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, 

Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a USA. 
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homogenní skupinu s velkým počtem pozorování
11

, jelikož časové řady pro všech 25 zemí 

začínaly rokem 1993 a končily rokem 2010. 

Použití panelových dat zajišťuje ekonometrickému modelování velký datový soubor, 

díky kterému by měly být výsledky modelu obecného charakteru (sledování více zemí 

zároveň) a statisticky významné. 

Pro zajištění statistické významnosti byla provedena úprava datové základny
12

 

převedením ukazatelů na procentní změny prostřednictvím následujícího vzorce (3.1): 
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kde y je proměnná a t čas. Při odhadování modelů je použita metoda Panel EGLS 

(Cross-section weights), která zajišťuje odstranění heteroskedasticity v balancován 

panelových datech, neboť pozorování je děleno směrodatnou odchylkou pro každou zemi, 

více Quantitative Micro Software (2009). 

3.3.1 Ekonomický růst 

Pro kvantifikaci ekonomického růstu bude použit ukazatel hrubého domácího 

produktu (HDP) ve stálých cenách, viz příloha č. 1, z něhož se vypočte meziroční tempo růstu 

pomocí rovnice (3.1). Takto upravený ukazatel se pak stane v modelu vysvětlovanou 

proměnnou (t_rust)
13

, tabulku meziročních temp růstu lze nalézt v příloze č. 2. 

Tab. č. 3.1: Geometrické průměry meziročních temp růstu HDP za období 1994 – 2010, v % 

Země 
Tempo 
růstu Země 

Tempo 
růstu 

Rakousko 2.13 Jižní Korea 4.99 

Belgie 1.98 Lucembursko 3.70 

Kanada 2.76 Nizozemsko 2.35 

Česká republika 3.01 Norsko 2.50 

Dánsko 1.67 Polsko 4.60 

Finsko 2.90 Portugalsko 1.92 

Francie 1.72 Slovensko 4.51 

Německo 1.34 Španělsko 2.72 

Řecko 2.51 Švédsko 2.74 

Maďarsko 2.28 Švýcarsko 1.67 

Irsko 4.94 Velká Británie 2.65 

Itálie 1.07 USA 2.58 

Japonsko 0.86   

Zdroj: OECD (2012), vlastní výpočet. 

                                                 
11

 162 pozorování pro jednu sledovanou zemi, celkem 4050 pozorování (vysvětlovaná proměnná (ekonomický 

růst) a 8 vysvětlujících proměnných (faktorů růstu)). 
12

 Stacionarizace časových řad. 
13

 V označení proměnné znamená t meziroční tempo růstu – t_rust = meziroční tempo růstu HDP ve stálých 

cenách. 
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V regresním modelu je jednou z vysvětlujících proměnných o rok zpožděná hodnota 

ekonomického růstu (t_rust(-1))
14

. Koeficient v odhadu regresního modelu by měl být 

pozitivní (+), neboť existuje předpoklad, že růst produktu je z části determinován růstem 

výstupu ekonomiky v minulém období, blíže graf č 3.1. 

Graf č. 3.1: Ekonomický růst a jeho zpožděná hodnota 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Z výše uvedeného grafu č. 3.1 vyplývá již zmíněný vztah, že ekonomický růst je 

z části určen jeho minulým vývojem. To může být z ekonomického pohledu dáno tím, že 

započaté procesy pokračují bez ohledu na konec roku a také očekávání udržení nastoleného 

trendu. Regresní přímka má pozitivní sklon, proto lze předpokládat v odhadnutém modelu 

kladnou hodnotu citlivosti ekonomického růstu zpožděného o jedno období. 

3.3.2 Investice 

Klíčovým faktorem růstu, jak uvádějí nejdůležitější růstové teorie, viz 2. kapitola, je 

úroveň investic v ekonomice, ty přeneseně ovlivňují růst kapitálové zásoby. Pro vyjádření 

investic je použit ukazatel hrubé tvorby kapitálu (HTK) ve stálých cenách, jak je uvedeno 

v příloze č. 3, ten je do modelu upraven jako podíl HTK na HDP, viz příloha č. 4, a podle 

rovnice (3.1) jsou vytvořeny meziroční změny v procentech. Vzniklou vysvětlující 

proměnnou meziroční tempo růstu podílu HTK na HDP (t_htk) lze nalézt v příloze č. 5. 

                                                 
14

 (-x) těsně za proměnnou znamená zpoždění o x období. 
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Růst investic by měl vést k růstu HDP, proto je předpokládám pozitivní vztah 

ekonomického růstu a růstu podílu HTK na HDP, tento poměr je prezentován v grafu č. 3.2. 

Růst HTK na HDP znamená větší investiční aktivitu v ekonomice, ovšem je vhodné říci, že 

použitý ukazatel pro vyjádření investic není pro přesnější závěry vhodný. HTK obsahuje totiž 

všechny investice v ekonomice, tedy i ty, které je zapotřebí pro různé opravy infrastruktury, a 

také například investice, o nichž se rozhodlo již v minulosti. 

Graf č.3.2: Ekonomický růst a růst investic 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Regresní přímka z grafu č. 3.2 potvrzuje hypotézu kladného vlivu růstu investic na 

ekonomický růst. Lze tedy očekávat ve výsledném modelu pozitivní vztah koeficientu určující 

velikost vlivu růstu HTK na růst produktu. 

Základní vysvětlující proměnné pro odhadovaný lineární regresní model jsou výše 

popsané ukazatele pro ekonomický růst a růst investic. Obecná lineární regresní rovnice 3.2, 

do níž postupně budou vkládány ostatní faktory růstu, je představena níže: 

tttt htktrusttcrustt ___ 211    ,  (3.2) 

kde t_rust je ekonomický růst interpretovaný meziročním tempem růstu HDP ve 

stálých cenách, c úrovňová konstanta, t_htk investice vyjádřeny jako meziročním tempem 

růstu podílu HTK na HDP, β1 a β2 koeficienty citlivosti daných proměnných a t čas v letech. 
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3.3.3 Kvalita zdravotní péče 

Kvalita zdravotní péče je zásadní pro společnost, neboť právě rozvoj zdravotních věd 

je příčinou zvýšení populace a zvýšení průměrné délky života. Předpoklad je takový, že čím 

vyšší je kvalita zdravotnictvím, tím vyšší je ekonomický růst, neboť pracovní síla je schopna 

lepších a dlouhodobějších výkonů. V této práci je kvalita zdravotní měřena nepřímo přes 

ukazatel očekávaná délka života při narození (lfex), pro hodnoty tohoto ukazatel viz příloha č. 

6. Očekávaná délka života odráží kvalitu zdravotní péče v ekonomice a do jisté míry také 

technický pokrok (např. různé nové pomůcky usnadňující život obyvatel atd.). Podle rovnice 

(3.1) byla proměnná lfex změněna na meziroční tempa růstu očekávané délky života při 

narození (t_lfex), konkrétní hodnoty v příloze č. 7. Graf č. 3.3 je vyjádřením vztahu mezi 

ekonomickým růstem a aproximovaným ukazatelem kvality zdravotní péče. 

Graf č. 3.3: Ekonomický růst a růst očekávané délky života při narození 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Regresní linie v grafu č. 3.3 je předzvěstí pozitivního vlivu daného ukazatele na 

ekonomický růst, což je v souladu výše nastolenou domněnkou. Odhad dílčího lineárního 

regresního modelu pomocí metody panel EGLS je v rovnici 3.3, která potvrzuje hypotézu 

pozitivního vlivu na růst produktu ekonomiky: 

tttt lfexthtktrusttrustt _0.710_0.242_0.3521.280_ 1   .
15

 (3.3) 

                                                 
15

 V příloze č. 22 a 23 jsou hodnoty specifikující platnost modelu. 
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3.3.4 Otevřenost ekonomiky 

Již klasičtí ekonomové podporovali liberalizaci mezinárodního obchodu, jelikož se 

domnívali, že mezinárodní dělba práce zvyšuje bohatství národů. Důležitá je dle nich 

příhraniční specializace využitím svých absolutních, komporativních, geografických a jiných 

výhod. Otevřenost ekonomiky je dle autorova názoru ukazatelem, který hodnotí míru využití 

těchto výhod. Lze předpokládat, že čím poroste otevřenost ekonomiky, tím poroste i 

ekonomická úroveň země, právě přes větší vyžití výhod daného státu. 

Otevřenost ekonomiky lze měřit širokou škálou ukazatelů, pro potřeby diplomové 

práce je použit podíl obratu zahraničního obchodu na HDP
16

, tabulka hodnot v příloze č. 8. 

Použitím rovnice (3.1) je vytvořena proměnná meziroční tempo růst podílu obratu 

zahraničního obchodu na hdp (t_otevr), blíže příloha č. 9. Graf č. 3.4 vykresluje závislost 

ekonomického růstu a růstu otevřenosti ekonomiky, z něho je patrné, že mezi nimi existuje 

pozitivní závislost, viz sklon regresní přímky. 

Graf č. 3.4: Ekonomický růst a růst otevřenosti ekonomiky 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

V rovnici 3.4 je prezentován odhad lineárního regresního modelu s proměnnou 

otevřenosti ekonomiky (t_otevr), odhad byl proveden metodou panel EGLS: 

tttt otevrthtktrusttrustt _0.171_0.169_0.3800.864_ 1   .
17

 (3.4) 

                                                 
16

 Počítáno jako součet importu a exportu dělený hrubým domácím produktem. 
17

 V příloze č. 24 a 25 jsou hodnoty specifikující platnost modelu. 
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Výsledný odhad potvrzuje domněnku pozitivního vlivu růstu otevřenosti ekonomiky 

na ekonomický růst, neboť koeficient určující velikost vlivu otevřenosti ekonomiky na 

ekonomický růst je kladný a statisticky významný.
18

 

3.3.5 Znečišťování životního prostředí 

Vliv znečišťování životní prostředí je zde zařazen kvůli cílu strategie Evropa 2020, 

který stanovuje snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % z hodnot roku 1990. 

Podle předpokladu by snížení emisí mělo vést při zachování stejné ekonomické úrovně 

k efektivnějšímu využívání přírodních zdrojů, tedy k zvýšení produktivity, která pozitivně 

ovlivňuje ekonomický růst. 

Pro znečišťování životního prostředí je použit ukazatel (co2o), který kvantifikuje 

emise oxidu uhličitého v tisících tun na tisíc obyvatel.
19

 V příloze č. 11 lze najít tabulku 

meziročních temp růstu emisí oxidu uhličitého na tisíc obyvatel (t_co2o).
20

 

Graf č. 3.5: Ekonomický růst a růst znečištění životního prostředí 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Z grafu č. 3.5 vyplývá negativní vztah růstu znečištění a růstu produktu ekonomiky, 

což odpovídá výše nastolené hypotéze. Podle Grangerovy kauzality byl zjištěn vliv růstu 

                                                 
18

 Statistická významnost je uvedena v příloze č. 26, ve sloupci Prob. 
19

 V ukazateli jsou zařazeny také emise jiných skleníkových plynů (např. SF6, CH4 a jiné) ovšem jako ekvivalent 

oxidu uhličitého. Tabulka hodnot je v příloze č. 10. 
20

 Vypočítáno pomocí dat z přílohy 10 za použití rovnice 3.1. 
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znečištění na ekonomický růst při zpoždění o 6 období. Pomocí metody panel EGLS byl 

odhadnut lineární regresní model zahrnující vliv znečišťování: 

61 2_0.022-_0.263_0.3531.521_   tttt ocothtktrusttrustt .
21

 (3.5) 

Odhad modelu potvrdil negativní vliv zvyšování znečištění na ekonomický růst, 

ovšem tato proměnná na něj nemá na hladině významnosti 10 % statisticky významný vliv, 

viz příloha č. 26. 

3.3.6 Výzkum a vývoj 

Vědecká činnost předurčuje budoucí konkurenceschopnost a růst ekonomiky, tedy 

přesněji její výsledky. Jelikož jedním z cílů nastolení nového růstu v zemích EU je dosáhnout 

úrovně výdajů na výzkum a vývoj ve výši 3 % HDP, pokusil se autor modelovat vliv výdajů 

na výzkum a vývoj ne ekonomický růst. Ekonomický předpoklad vztahu výdajů na výzkum a 

vývoj a ekonomického růst je pozitivní, neboť by rostoucí výdaje měly vést k vyzkoumání 

nových poznatků, které přispějí k růstu ekonomiky – zvýšení produktivity práce atd. 

Pro analýzu je použit ukazatel podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP (vv), který je 

ovšem pro některé země hodně aproximován, viz příloha č. 12. Pro výpočet temp růstu (t_vv) 

byl použit vzorec (3.1) a výsledný datový soubor se nachází v příloze č. 13. 

Graf č. 3.6: Ekonomický růst a výzkum a vývoj 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 
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 V příloze č. 26 a 27 jsou hodnoty specifikující platnost modelu. 
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Proměnná t_vv je v grafu 3.6 i rovnici 3.6  zpožděna o 4 období, neboť pomocí 

Grangerovy příčinnosti byl v tomto zpoždění zjištěn vztah mezi danou proměnnou a 

ekonomickým růstem. Regresní přímka v grafu 3.6 má záporný sklon, což je mimo 

definovanou hypotézu. Ovšem v odhad lineárního regresního modelu metodou panel EGLS 

v rovnici 3.6 je vztah kladný, přičemž na hladině významnosti 10% není statisticky 

významný: 

41 _0.017_0.260_0.3611.504_   tttt vvthtktrusttrustt .
22

 (3.6) 

Tento rozpor může být dán zejména doplněním chybějících dat nebo také významem 

výdajů na výzkum a vývoj. Výdaje na vědeckou činnost neznamenají dopředu jistý výsledek, 

který lze aplikovat do praxe s pozitivním vlivem na produkt. 

3.3.7 Lidský kapitál 

Význam lidského kapitálu na ekonomický růst je velmi dobře popsán novou teorií 

růstu. Lidský kapitál jako faktor má podle předpokladů nové teorie růstu na rozdíl od 

fyzického kapitálu rostoucí výnosy z dodatečné jednotky. Vliv lidského kapitálu na 

ekonomický růst je pozitivní, neboť dle nové teorie růst větší akumulace kapitálu vede k větší 

produkci ekonomiky. 

Graf č. 3.7: Ekonomický růst a lidský kapitál 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 
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 V příloze č. 28 a 29 jsou hodnoty specifikující platnost modelu. 
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Naskýtá se otázka jak lidský kapitál kvantifikovat. Nejběžněji používanou variantou, 

s kterou se lze v empirických pracích setkat je použití mezd, neboť ty jsou determinovány 

mimo jiné také velikostí lidského kapitálu jedince. Proto je v této analýze použit ukazatel 

průměrné roční mzdy (wage), jehož hodnoty lze nalézt v příloze č. 14. Použitím rovnice (3.1) 

je vytvořena proměnná využitá v odhadech modelů - meziroční tempo růstu průměrné roční 

mzdy (t_wage), viz příloha č. 15. 

Pomocí Grangerovy kauzality byla zjištěna závislost ekonomického růstu a růstu 

průměrné roční mzdy při zpoždění proměnné t_wage o jedno období. Z grafu č. 3.7 je patrný 

pozitivní vztah mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou. Rovnice 3.7 představuje odhad 

lineárního regresního modelu pomocí metody panel EGLS: 

11 _0.087_0.246_0.3361.410_   tttt wagethtktrusttrustt .
23

  (3.7) 

Hypotéza pozitivního vlivu růstu průměrné roční mzdy na ekonomický růst je 

dokázána v rovnici 3.7, neboť koeficient citlivosti určující jaký vliv má růst průměrné roční 

mzdy na ekonomický růst je kladný a na hladině významnosti 10 % statisticky významný, jak 

je vidět v příloze č. 30. 

3.3.8 Pracovní síla 

Pracovní síla je klasický růstový ukazatel vyskytující se v modelech růstu, její vzestup 

by měl vést k tvorbě většího produktu za nezměněné úrovně technologií. V této analýze je 

pracovní síla zařazena také z důvodu výskytu v cílech prorůstové politiky ČR a strategie 

Evropa 2020, neboť zde je vytyčen cíl v podobě zvýšení zaměstnanosti populace ve věku 20-

64 let na 75 %, viz začátek této kapitoly. 

Pro vyjádření pracovní síly je zvolen ukazatel zaměstnanosti (zam v příloze č. 18), 

který je spočten jako podíl pracovní síly (příloha č. 16) a populace ve věku 15 – 64 let (příloha 

č. 17). Následná transformace na meziroční změny pomocí rovnice (3.1) vyjadřuje 

proměnnou použitou pro modelování – t_zam (příloha č. 19). 

Předpokládá se kladný vztah, neboť díky větší zaměstnanost je při stejné úrovni 

použité technologie více pracovní síly, která je začleněna do výrobního procesu. Tento 

předpoklad potvrzuje graf č. 3.8, kde regresní přímka má pozitivní sklon. 

 

 

                                                 
23

 V příloze č. 30 a 31 jsou hodnoty specifikující platnost modelu. 
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Graf č. 3.8: Ekonomický růst a zaměstnanost 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Použitím Grangerovy kauzality bylo zjištěno zpoždění proměnné vyjadřující 

zaměstnanost o jedno období. Při odhadu lineárního regresního modelu použitím metody 

panel EGLS lze dostat následující rovnici: 

11 _0.203_0.222_0.2851.575_   tttt zamthtktrusttrustt .
24

 (3.8) 

V rovnici 3.8 je koeficient vyjadřující celkový vliv zaměstnanosti na ekonomický růst 

pozitivní a na hladině významnosti 10% statisticky významný, blíže příloha č. 32, což 

potvrzuje výše uvedenou domněnku vztahu vysvětlované a vysvětlující proměnné. 

3.3.9 Míra daňového zatížení 

Ekonomika státu je bezesporu ovlivněna daňovým zatížením. Podle některých je míra 

zdanění do určité míry přijatelná, jiní zase tvrdí, že je potřeba zvýšit daně ještě více na 

podpoření redistribuce příjmů ve společnosti či podpory podniků atd. V této podpodkapitole 

autor zamýšlí zjistit, jestli míra daňového zatížení ovlivňuje ekonomický růst. Pro vyjádření 

míry daňového zatížení je zvolen ukazatel složené daňové kvóty (tax), který vyjadřuje podíl 

všech daní a příspěvků na sociální zabezpečení na HDP, konkrétní hodnoty lze nalézt 

v příloze č. 20. Ukazatel složené daňové kvóty je upraven podle rovnice (3.1) na meziroční 

tempa růstu (t_tax), viz příloha č. 21. 

                                                 
24

 V příloze č. 32 a 33 jsou hodnoty specifikující platnost modelu. 
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Vlivem většího daňového zatížení by měly soukromé subjekty v ekonomice odvádět 

více peněžních prostředků do státní rozpočtového systému. Ovšem záleží na použití 

vybraných daní, jaká velikost celkového daňového výnosu bude přerozdělena, kolik bude 

investováno a jak efektivně, nebo zda nějaká část půjde na splacení veřejného dluhu atd. Není 

proto jednoznačné určit jaký vliv má míra daňového zatížení na ekonomický růst. V rámci 

přístupu laissez faire by bylo očekáváno, že rostoucí míra daňového zatížení povede 

k neefektivnímu využití daňových výnosů, což povede k poklesu produktu. Některý 

s “provládních směrů“ by naopak tvrdil, že vyšší míra zdanění povede k efektivnějšímu 

využití daňového výnosu. 

Graf č. 3.7: Ekonomický růst a míra zdanění 
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Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Graf č. 3.7 je potvrzením teze “provládních směrů“. Odhad lineárního regresního 

modelu pomocí metody panel EGLS je pro rozhodnutí o vlivu růstu daňového zatížení na 

ekonomický růst nejasný, neboť koeficient citlivosti vyjadřující míru vlivu růstu daňového 

zatížení na ekonomický je sice kladný, ale velmi nízký podle přílohy č. 34 i na hladině 

významnosti 10 % statisticky nevýznamný. Odhadnutá rovnice vypadá následovně: 

tttt taxthtktrusttrustt _0.010_0.244_0.3511.496_ 1   .
25

 (3.9) 

 

                                                 
25

 V příloze č. 34 a 35 jsou hodnoty specifikující platnost modelu. 
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3.3.10 Souhrnný model  

Výše je provedena analýza zvolených proměnných vzhledem k ekonomickému růstu 

izolovaně po jednotlivých faktorech. Do souhrnného modelu jsou zahrnuty všechny již 

analyzované faktory růstu. Díky zpoždění je časová řada menší než bylo uváděno na začátku 

této podkapitoly, což je dáno zahrnutím zpožděných vysvětlujících proměnných. Odhad 

souhrnného modelu pomocí metody panel EGLS: 

._-0.051_0.059-

_0.067_0.0042_0.011-_0.198

 _0.528_0.170_0.3900.569_

1

146

1

tt

tttt

tttt

taxtzamt

wagetvvtocototevrt

lfexthtktrusttrustt













 (3.10) 

V tabulce č. 3.2 je možné ověřit platnost modelu. Upravený koeficient determinace 

vychází 0,75, což se dá interpretovat tak, že model vysvětluje ekonomický růst ze 75 %.  

Tabulka č. 3.2: Souhrnný odhad lineárního regresního modelu
26

 

Sample (adjusted): 2000 2010   

Periods included: 11   

Cross-sections included: 25   

Total panel (balanced) observations: 275  

Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     T_RUST(-1) 0.390953 0.038967 10.03297 0.0000 

T_HTK 0.170423 0.014831 11.49070 0.0000 

T_LFEX 0.528943 0.247119 2.140435 0.0332 

T_OTEVR 0.198459 0.020241 9.804641 0.0000 

T_CO2O(-6) -0.011138 0.020319 -0.548150 0.5841 

T_VV(-4) 0.004261 0.016744 0.254492 0.7993 

T_WAGE(-1) 0.067964 0.043932 1.547012 0.1231 

T_ZAM(-1) -0.059534 0.056802 -1.048109 0.2955 

T_TAX -0.051055 0.028027 -1.821654 0.0696 

C 0.569525 0.133676 4.260484 0.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.759136     Mean dependent var 2.515476 

Adjusted R-squared 0.750955     S.D. dependent var 3.238808 

S.E. of regression 1.606793     Sum squared resid 684.1726 

F-statistic 92.80055     Durbin-Watson stat 1.847257 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Model dokazuje platnosti několika hypotéz o vlivu proměnné na ekonomický růst. 

Prvním je potvrzení pozitivního vlivu zpožděné vysvětlované proměnné - t_rust(-1). Dále 

platí kladný vztah růstu investic na ekonomický růst. Třetí proměnná t_lfex potvrzuje na 

                                                 
26

 Testování normality reziduí je možno najít v příloze č. 36. 
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hladině významnosti 10 % účinek kvality zdravotnictví, která má taktéž pozitivní vliv na růst 

produktu ekonomiky. Růst otevřenosti ekonomiky zapříčiňuje dle prezentovaného modelu 

zvýšení ekonomického růstu. 

Nepodařilo se prokázat vliv znečišťujícího životního prostředí (t_co2o), výzkumu a 

vývoje (t_vv), lidského kapitálu vyjádřeného jako průměrné roční mzdy (t_wage) a 

zaměstnanosti (t_zam) na růst produktu na hladině významnosti 10 %. 

Růst míry daňové zátěže má podle odhadovaného modelu negativní vliv na 

ekonomický růst na hladině významnosti 10 %, což je potvrzení přístupu laissez faire. 

Zmíněné výsledky je třeba brát s rezervou, slouží jako doprovodné vysvětlení 

ekonomických zákonitostí, ne jako jejich striktní formulace. 
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4 Doporučení 
Na začátku prezentace doporučení pro formulaci prorůstové politiky je zapotřebí říci, 

že základní předpoklad tvoří schopnost tvůrců prorůstové politiky, tedy hospodářsko-

politických autorit, ovlivnit dlouhodobý ekonomický růst. Přijetí tohoto jednoduchého 

předpokladu umožňuje definovat prorůstová opatření přijatá na vládní úrovni, neboť by bylo 

kontraproduktivní vytvořit doporučení bez předpokládaného dopadu. 

Z teorií růstu popsaných v 2. kapitole a z analýzy faktorů ekonomického růstu z 3. 

kapitoly vyplývá důležitost investic pro ekonomický růst, nabízí se tak jejich podpora tvůrci 

prorůstové politiky. Za efektivní stimulaci investic autor považuje vhodné nastavení 

institucionálního prostředí. Základem takto koncipované podpory je vytvoření jasně 

vymezeného „herního prostoru“ bez vnitřních překážek, dlouhodobě stabilního s jasným 

očekávaným vývojem. S tím souvisí také vytyčení hranic takto vymezeného pole působnosti, 

kde již samotné nasměrování špatným směrem (tím jsou myšleny protizákonné aktivity), 

povede k určitému omezení, dle předmětu činnosti. Zabrání se tak aktivitám blízko 

stanovených hranic. 

Žádoucí institucionální prostředí by mělo zvýšit dostupnost a rovnoprávnost, u 

investic to znamená zvýšit dostupnost k finančním zdrojům a investičním příležitostem, 

především pro střední a malé firmy a také pro jedince. V tomto může v ČR dopomoct přijetí 

zákona o finančním poradenství, který by zajistil větší transparentnost této profese. Dnes se 

tato činnost v ČR vykonává na základě legislativy ovlivňující její pole působnosti – 

pojišťovnictví, bankovnictví a investiční aktivity.
27

 V praxi působí finanční poradci na oko ve 

prospěch zákazníka tím, že dokazují svoji nezávislost, dobrý záměr apod. Přitom mnohdy, 

zejména firmy či živnostníci působící v jednom regionu, poskytují špatné informace, které 

klienta vedou k rozhodnutí ve prospěch finančních institucí, u kterých poradce obdrží nejvyšší 

provizi za zprostředkování daného produktu. Na druhou stranu se autor domnívá, že finanční 

poradenství snižuje asymetrii informací mezi klientem a finanční institucí, zvyšuje tak 

dostupnost k finančním zdrojům a investičním příležitostem. Dalším efektem je přesun 

výnosu finanční společnosti ke klientovi, díky lepší informovanosti klienta. Přijetí zákona o 

finančním poradenství, by definovalo tuto profesi, nastolilo jasná pravidla chování poradců a 
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Např. zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, zákon č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí atd. 
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znemožnilo oklamat koncového klienta. Konečný vliv tohoto opatření je zvětšení investiční 

aktivity v ekonomice, nehledě zvýšení konkurence mezi finančními ústavy. 

Oblast kvality poskytované zdravotní péče se z výše provedené analýzy jeví jako 

silným růstovým faktorem. Jak již bylo zmíněno v kapitole číslo 3, české zdravotnictví je na 

vysoké úrovni podle srovnání globálního indexu konkurenceschopnosti. Avšak se zde 

vyskytují jisté dlouhodobé problémy v podobě podfinancování. Snaha pravicové vlády o větší 

spoluúčast pacientů na zdravotní péči je možným řešením, za předpokladu změny koncepce 

zdravotního pojištění. Vhodným se zdá liberalizovat trh s nakupováním zdravotní péče, tedy 

umožnit toto pojišťovnám, neboť dnes zdravotní pojišťovny v podstatě jen rozdělují daňový 

výnos ze zdravotního pojištění, takže si v podstatě nekonkurují. Konkurenční prostředí může 

být zajištěno jedině komerčními pojišťovnami, které si zvolí vlastní portfolio a rozsah 

poskytované zdravotní péče, jež „nakoupí“ od zdravotních institucí, a dále si stanoví vlastní 

cenu této služby. Pojištěnec se pak na základě svých preferencí a dispozic rozhodne, u které 

komerční zdravotní pojišťovny se pojistí. Dalším důležitým efektem tohoto opatření bude 

změna úhradových systémů, neboť komerční pojišťovny budou požadovat efektivnější 

využívání poskytované zdravotní péče pro své klienty, aby zůstali konkurenceschopní vůči 

ostatním tržním pojišťovnám. S tím souvisí i hlídání kvality zdravotní péče. Efekty plynoucí 

z uvolnění konkurenčního prostředí mezi zdravotními pojišťovnami by měly mít vliv na růst 

kvality zdravotní péče a tak i na dlouhodobý ekonomický růst. 

Podle World economic forum (2011) jsou nejvíce problematické faktory pro podnikání 

v ČR korupce, neefektivní státní byrokracie a oblast daňových předpisů. Korupce je hodně 

omílaným tématem v ČR a také těžkým problémem k jednoduchému vyřešení. V této oblasti 

se autor ztotožňuje s aplikací některých závěrů Transparency international (2011), které 

pojednávají převážně o korupci a státní byrokracii. Dosažení transparentních veřejných 

zakázek pomůže k omezení korupce. Tohoto je možné dosáhnout zavedení povinnosti před 

zveřejněním dané veřejné zakázky provést průzkum trhu, což přinese vyhodnocení ceny 

zakázky a zjištění možných smluvních stran. Dalším krokem je nutnost zveřejňovat danou 

zakázku předběžně a nechat firmy vyjádřit se k vymezení požadavku a zvětšit informovanost 

firem o chystaných veřejných zakázkách způsobem přímého oslovení. Jelikož mnohdy 

dochází k zamítnutí uchazeče kvůli nedostatečnému formálnímu zpracování přihlášky 

k veřejné zakázce, je na místě vytvořit vzorové přihlášky a metodologické postupy pro 

vypracování těchto přihlášek. 
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Jednou z podmínek omezování korupce je podle Transparency international (2011) 

profesionalita, výkonnost, odpovědnost a apolitičnost úředníků. Kvalitní apolitická veřejná 

správa má méně motivací ke korupčnímu jednání. V tomto smyslu je třeba dbát adekvátních 

odměn úředníka za vykonanou práci nastavením vhodného systému odměňování, který 

reflektuje jeho výkonnost a snižuje tak jeho stimuly ke korupci. Vhodné je stanovit dolní mez 

a strop odměňování, aby nedocházelo k vyplácení přílišných nezasloužených odměn. Dobrým 

opatřením se jeví posílení odpovědnosti úředníků za svou práci a veřejný majetek, s kterým 

pracují. Jedná se o striktní vymezení odpovědnosti zákonnou normou. Dalším krokem 

vytvoření profesionální, efektivní a apolitické veřejné správy je přijmout Etický kodex, jež 

upravuje podstatu působení ve veřejné správě, jako sledování veřejného zájmu, zdůraznění 

služby veřejnosti atd. 

V rámci uvolnění podnikatelského prostředí je zapotřebí optimalizovat daňové 

předpisy, které zvyšují náklady firem, neboť podle World Bank Group (2012) daňová agenda 

zabírá v ČR mnoho času, viz podpodkapitola 3.2.8 Efektivnost trhu zboží a služeb. V analýze 

faktorů zdrojů růstu je potvrzeno, že klesající míra daňového zatížení vede k ekonomickému 

růst. Prorůstová politika ČR by měla směřovat k zjednodušení daňových předpisů a ke snížení 

míry daňového zatížení. Toto může být docíleno již přijatou daňovou reformou, která 

vstoupila v platnost 1.1.2012, ovšem s účinností klíčových opatření až v roce 2014. V rámci 

této reformy je přijata legislativa, která v celkovém efektu způsobí zjednodušení českého 

daňového systému a pravděpodobně sníží míru daňového zatížení. Podle NERVu (2010) jsou 

daňová zatížení u přímých daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění v ČR nad 

průměrem zemí OECD. Dále zmiňuje že „správně nastavená daňová soustava má vliv na 

konkurenceschopnost celé republiky, může podporovat hospodářský růst a také vést k vyšším 

příjmům při výběru daní,“ tamtéž (2010, str. 8). Daňová reforma vychází z návrhu NERVu a 

doporučení OECD tím, že snižuje zdanění práce (odvody zaměstnavatele na pracovníka se 

snižují o 1,6 p.b.) a zvyšuje zdaněné spotřeby (sjednocení sazeb DPH na 17,5 p.b.). 

Zjednodušení daňové soustavy je provedeno zrušením některých nesystémových daňových 

výjimek a vytvořením jednoho inkasního místa, viz Vláda ČR (2012b).  

Otevřenost ekonomiky je jedním z faktorů růstu, který u ČR platí dvojnásob, neboť 

podíl obratu zahraničního obchodu na HDP v roce 2010 dosáhl 148,82 %, viz příloha č. 8. 

Navíc export ČR je jednoznačně zaměřen na státy s vyspělou tržní ekonomikou, když za rok 

2011 plynulo 89,5 % českého vývozu do těchto zemí, z toho téměř jedna třetina byla 

vyvezena do Německa, jak je uvedeno v příloze č. 37. NPR stanovuje cíl diverzifikovat 
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portfolio zemí exportu ČR, ovšem přehlíží druhou stranu a to zbožovou strukturu vývozu ČR, 

v které převládá vývoz strojů a přepravních zařízení - za rok 2011 z celkového exportu tato 

kategorie měla podíl 54,4 %, viz příloha č. 38. V tomto ohledu lze prorůstovou politiku ČR 

nasměrovat na ovlivnění destinací českého vývozu. Vyvážet zboží a služby do zemí mimo EU 

by mohlo zvýšit obrat zahraničního obchodu a tak přispět k růstu produktu. Dokonce by bylo 

možné optimalizovat zbožovou strukturu vývozu. Jakožto vyspělá ekonomika by se ČR měla 

zaměřit na vývoz výrobků s vysokou přidanou hodnotou, zatím tomu tak není, jak naznačuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2011). 

Strategie Evropa 2020 se snaží vytyčit cíle prorůstové politiky v oblasti znečišťování 

životního prostředí, blíže Evropská komise (2010). Podle provedené analýzy ovšem nebyl 

prokázán statisticky měřitelný vliv snižování emisí skleníkových plynů na ekonomický růst, 

je tedy sporné v rámci prorůstové politiky vytyčovat cíl zahrnující tento směr. V této oblasti je 

třeba snižovat převážně znečištění ovzduší ve městech, které jednoznačně snižuje průměrnou 

délku života zatížené populace, neboť urychluje její stárnutí a způsobuje kardiovaskulární 

onemocnění
28

, jak uvádí Šrám (2012). Ovzduší je nejvíce znečištěné spalováním různých 

paliv, během tohoto procesu se uvolňují prachové částice, které mají na lidské zdraví 

negativní vliv, viz Hnilicová (2008). Tedy cíle by měly vést ke snížení vypouštění 

prachových částic, jejímiž největšími producenty jsou výrobní závody a automobilová 

doprava. Z teorie lze aplikovat internalizaci těchto externalit – například stanovení limitů 

emisí pro závody, nebo zpřísnění limitů emisí pro vozidla v rámci povinné technické 

kontroly. Tímto způsobem je vytvořen tlak na využívání lepších technologií, které tyto 

podmínky splňují. Jiným možným řešením je podpora čisté výroby či ekologického cestování, 

ne však přes přímé nebo nepřímé financování, ale prostřednictvím větší informovanosti 

obyvatel o škodlivých vlivech. Spolu s přísnější regulací by tato opatření měla přispět ke 

snížení znečištění ovzduší ve městech, růstu zdraví lidí a přeneseně poté ovlivnit pozitivně 

ekonomický růst. 

Sektor výzkumu a vývoje je podle růstových teorií, popsaných v 2. kapitole, důležitým 

producentem kapitálu tvořící pozitivní externality. Podpora výzkumu, vývoje a inovací patří 

k hlavním prorůstovým opatřením. V analýze růstových faktorů ze 3. kapitoly však růst 

výdajů na výzkum a vývoj vykazoval statistickou nevýznamnost pro ekonomický růst. 

Stimulovat tento sektor prostřednictvím stanovení cíle výše těchto výdajů ještě neznamená 

pozitivní výsledky z výzkumu. Podpora a dotace určitého odvětví může naopak inovační 
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 Onemocnění týkající se srdce a cév. 
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proces brzdit, neboť upřednostňované obory by již bez dotací nemusely na trhu přežít a byly 

by vytlačeny v inovacích úspěšnějšími subjekty, které ale nemohou proniknout výrazněji na 

trh, protože jsou podporovány zaostávající subjekty. Navíc může docházet k situacím, kdy 

podpora není podložena racionálním uvažováním, ale spíše politickými tlaky a lobby, blíže 

Slaný a Žák (1999). Podle autora je především důležité zajistit kvalitní institucionální 

prostředí a tak vytvořit příznivé podmínky pro inovační činnost. Tím je míněno zejména 

odstraňování byrokracie, důsledné nastavení právních předpisů (například u patentů a licencí) 

apod. Dále pak zajištění rovných podmínek na trhu, nezvýhodňování určitého subjektu či 

určité skupiny, ale naopak rovný přístup k subjektům. Tyto opatření vedou ke snížení 

finančních prostředků z veřejných zdrojů, na druhou stranu podporují příliv investic ze 

soukromých rukou. Navíc soukromé financování výzkumu a vývoje povede k rychlejšímu 

zavedení výsledků na trh. 

Pro zajištění kvalitního sektoru výzkumu a vývoje je zapotřebí připravit zázemí pro 

vytváření schopných vědeckých pracovníků. Toho lze docílit podporou zejména 

vysokoškolských studentů. Jako problém se jeví nedostatečné financování školství obecně. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2011) uvádí dlouhodobou vizi českého 

vzdělávacího systému, ve které poukazuje na nutnost podpory kvality a důležitosti terciárního 

vzdělávání, s čímž je spojeno také omezování rostoucího počtu vysokoškolských studentů.
29

 

Dále je záměrem podporovat efektivitu financování vysokých škol, ty by tak měly být 

ohodnoceny podle prokázaného výkonu a kvality. Jedním z vhodným řešením je podle autora 

zavedení tzv. odloženého školného na vysokých školách, spolu s vhodným stipendijním 

programem. Z ekonomického pohledu je placení za vysokou školu investicí studenta do svého 

lidského kapitálu, záleží tedy na něm, jak zhodnotí výnosy a náklady studia. Navíc to dle 

autorova názoru povede ke zkvalitnění výuky, neboť student bude mít větší zájem o to, co 

získá studiem. Odbourává se tak nekvalita některých vysokoškolských pedagogů.  

Od sekundárního stupně vzdělávání by mělo docházet k větší konfrontaci studentů 

s praxí a to zajištěním motivace zaměstnavatelů na kvalitní absolventy s praktickými 

dovednostmi. Lze tak odbourat náklady firem na zaučení nového pracovníka, jelikož dojde 

k jeho vychovávání již za dob studia, navíc absolvent bude mít větší šanci uplatnění. 

Nebylo prokázáno, že výše zaměstnanosti má vliv na ekonomický růst. V tomto 

smyslu se zdá cíl prorůstové politiky EU a ČR jako bezpředmětný. Důležitějším se jeví 
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 „Podíl všech poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání v ČR nemá přesáhnout dvě třetiny populace 

odpovídajícího věku“, viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2011, str. 3). 
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podpora flexibility trhu práce a zajištění adekvátní ochrany zaměstnanců (přístup flexicurity) 

s podporou motivace celoživotního vzdělávání, což je i záměr Ministerstva průmyslu a 

obchodu (2011). 

Formulovaná doporučení v rámci prorůstové politiky sledují směr většího 

konkurenčního prostředí na dílčích trzích ekonomiky a co nejmenších zásahů státu do jejího 

chodu. Agenda prorůstové politiky státu by se měla zaměřit dle autorova uvážení na striktní 

vymezení a následné vymáhání legislativních norem vytvořených v duchu podpory 

konkurenčního prostředí. Hospodářsko-politické autority se musí zaměřit na odstranění 

asymetrie informací na trhu a zlepšení komunikace převážně s řadovými občany. Pro 

prorůstovou politiku je důležité nastolit dlouhodobý směr a vizi, ne však kvantifikovat 

konkrétní cíle jako např. dosažení podílů výdajů na výzkum a vývoj na HDP ve výši 3 %. 
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5 Závěr 
Na základě druhé kapitoly lze shrnout poznatky klasické školy politické ekonomie do 

aplikace prorůstové politiky. Především dle klasiků je zdrojem ekonomického růstu růst 

pracovní síly a její produktivity, akumulace kapitálu, dělba práce od národní úrovně přes 

nadnárodní úroveň a konkurence. Myšlenka laissez faire by měla být pro tvůrce prorůstové 

politiky nedotknutelnou, díky níž by neměly zasahovat do chodu ekonomiky omezováním 

obchodu a také by neměly velkými výdaji ovlivňovat soukromou iniciativu. 

Z pohledu keynesiánské koncepce je pro prorůstovou politiku teorie růstu prospěšná 

zejména svou dynamizací. Z Harrodova-Domarova modelu vychází, že klíčová pro růst 

ekonomiky je rovnost investic a úspor. Pro dosažení kýžené rovnováhy musí dle keynesiánců 

vláda dorovnávat vzniklou mezeru mezi investicemi a úsporami. Ovšem zásadní je pro 

keynesiánce stabilizační úloha hospodářsko-politických autorit, jak uvádí Kliková, Kotlán 

(2006). 

Neoklasický model Solowa a Swana potvrzuje i přes svou jednoduchost teze klasiků 

ohledně ekonomického růstu a ekonomika roste, když se zvyšuje zásoba kapitálu a 

produktivita faktorů. Tento růst potrvá do doby, kdy ekonomika dospěje do stálého stavu, 

z něj vede cesta pouze vlivem technologického pokroku, ten není ovšem v modelu vysvětlen, 

jelikož je dán zvenčí, viz Čihák a Holub (2000). 

Hlavní aktivity tvůrců prorůstové politiky dle zastánců nové teorie růstu se týkají 

obecně ohledně lidského kapitálu, akumulace znalostí a rovnému přístupu k nim. Tvůrci této 

politiky by měly podle této teorie podporovat investice do lidského kapitálu (investice do 

vzdělání, podpora celoživotního vzdělávání), podporovat podnikání, podpořit tvorbu inovací a 

nových technologií (podpora výzkumu a vývoje), podpořit rozvoj infrastruktur umožňujících 

rychlé a levné šíření informací, dovážet myšlenky ze zahraničí a hledat optimální systémy 

ochrany duševních vlastnických práv, blíže Cihelková (2008). Dále nová teorie vysvětluje, za 

jakých okolností můžou vyspělé státy růst více než ty méně vyspělé, což je odpovědí na 

v praxi pozorovanou pomalou konvergenci. 

Faktory lze rozčlenit dle Varadzinova (2004) třídění faktorů ovlivňujících ekonomiku 

do dvou hlavních oblastí - množství produktivních faktorů a kvalitativní zlepšení 

produktivních faktorů. Do první oblasti je možné začlenit následující faktory: míra úspor, 

míra investic, akumulace kapitálu, pracovní síla, inflace, variabilita inflace, očekávaná délka 

života, vládní spotřeba a další. Do kategorie kvalitativní zlepšení produktivní faktorů lze 
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zařadit technický pokrok, lidský kapitál, míru otevřenosti ekonomiky, rozvoj finančních trhů a 

další. 

Stěžejními dokumenty v oblasti podpory růstu ekonomiky jsou pro Českou republiku 

Národní program reforem 2012 a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. V těchto 

publikacích státního sektoru jsou na základě doporučení poradenských institucí (Evropská 

komise, NERV, OECD aj.) přijaty cíle ovlivňující ekonomický růst a koncipovány konkrétní 

projekty na zvýšení konkurenceschopnosti, což vede k růstu produktu ekonomiky. Hlavní 

oblasti zájmu převážně tvoří pilíře globálního indexu konkurenceschopnosti, které identifikují 

nedostatky české ekonomiky. Největší dispozice jsou v ČR spatřovány v kvalitě 

podnikatelského prostředí. Podle World economic forum (2011) jsou nejvíce problematické 

faktory pro podnikání v ČR korupce, neefektivní státní byrokracie a oblast daňových 

předpisů. Daňová oblast je nejvíce vytýkaným nedostatkem ČR také Skupinou světové banky, 

jak uvádí World Bank Group (2012) pro správné placení daní, tj. zaplacení tří nejdůležitější 

typů daní – korporátní daň, daň z přidané hodnoty nebo daň z obratu a daně z práce, během 

druhého roku chodu společnosti je nutné, aby se daná firma touto agendou v ČR zabývala 557 

hodin za rok (tzn. posbírat všechny potřebné informace na spočítaní daní a následně vypočítat 

jejich výši)
30

. Navíc je podle World Bank Group (2012) v rámci jejího indexu the ease of 

doing business ČR hodnocena jako jedna z nejhorších zemí z OECD.
31

 

Vhodným vyjádřením zdrojů ekonomického růstu korespondujících s růstovou teorií a 

zamýšleným zacílením prorůstové politiky ČR a EU byly kvantifikovány ukazatele pro 

analýzu jejich vlivu na ekonomický růst. Pomocí odhadu lineárního regresního modelu 

zahrnujícího panelová data pro 25 států z OECD metodou panel EGLS se podařilo potvrdit 

platnost pozitivního vlivu na hladině významnosti 10 % růstu investic (brán jako růst podílu 

HTK na HDP), kvality zdravotní péče (měřené prostřednictvím růstu očekávané délky života 

při narození) a růstu otevřenosti ekonomiky (kvantifikován růstem podílu obratu zahraničního 

obchodu na HDP) na ekonomický růst. 

Dále se nepodařilo prokázat na hladině významnosti 10 % vliv znečišťujícího 

životního prostředí (vyjádřeného meziročním růstem emisí CO2), výzkumu a vývoje 

(aproximovaného růstem podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP), lidského kapitálu 

                                                 
30

 Pro srovnání na Slovensku je zapotřebí 231 hodin za rok, v Rakousku 170 hodin za rok, v Německu 221 hodin 

za rok a v Polsku 296 hodin za rok. 
31

 Horší jsou jen Řecko a Itálie. 
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(definovaného jako růst průměrných ročních mezd) a zaměstnanosti (měřené růstem podílu 

zaměstnané pracovní síly na populaci ve věku 15 – 64 let) na růst produktu. 

Navrhovaná doporučení směřují k vytvoření žádoucího institucionálního prostředí, 

které by mělo jednak přispět k zvýšení dostupnosti a rovnoprávnosti. Ve finančním sektoru by 

měly spět doporučení k odbourání asymetrie informací mezi finančními institucemi a klienty. 

V oblasti kvality zdravotní péče je zapotřebí změnit její systém financování, například 

vytvořením konkurenčního prostředí mezi komerčními zdravotními pojišťovnami, které by 

měly právo nakupovat zdravotní péči a následně ji poskytovat svým pojištěncům. Konkurence 

by tak měla být zajištěna možností určení ceny pojištění zdravotní pojišťovnou a možností 

tvorby portfolia zdravotní péče zmíněnou institucí. 

V konfrontaci podnikatelského prostředí a státní správy je pro odstranění korupce a 

neefektivity veřejné správy k zapotřebí zajistit transparentní veřejné zakázky a profesionalitu, 

výkonnost, odpovědnost a apolitičnost úředníků, čehož by mělo být dosaženo přijetím 

některých návrhů Transparency international (2011). 

Doporučení v zahraničním obchodě pro podporu růstu jsou postaveny na změně 

zbožové a teritoriální struktury, kde by český export měl plynout mimo vyspělé země. Zde je 

možno najít nové odbytiště a tak zvýšit otevřenost ekonomiky, mohly by to vést i k posílení 

vývozu výrobků s větší přidanou hodnotou. Úkolem prorůstové politiky je zajistit potřebné 

informace o příležitostech zahraničních trhů a snažit se odstraňovat bariéry mezinárodního 

obchodu. 

Prorůstová politika by se měla zaměřit na odstranění znečištění ovzduší, neboť to 

negativně ovlivňuje zdraví lidí. Možným řešením je podpora čisté výroby či ekologického 

cestování, ne však přes přímé nebo nepřímé financování, ale prostřednictvím větší 

informovanosti obyvatel o škodlivých vlivech. Spolu s přísnější regulací v oblasti 

internalizace externalit by tato opatření měla přispět ke snížení znečištění ovzduší ve městech, 

růstu zdraví lidí a přeneseně poté ovlivnit pozitivně ekonomický růst. 

Význam výdajů na výzkum a vývoj na ekonomický růst je sporný. Snaha stimulovat 

tento sektor prostřednictvím stanovení cíle výše těchto výdajů ještě neznamená pozitivní 

výsledky z výzkumu. Podpora a dotace určitého odvětví může naopak inovační proces brzdit, 

neboť mohou být podporovány zaostávající subjekty. Především je důležité zajistit kvalitní, 

inovacím nakloněné, institucionální prostředí. Tím je míněno zejména odstraňování 
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byrokracie, důsledné nastavení a vymáhání právních předpisů (například u patentů a licencí) 

apod. 

Podle autora je největším problémem a tedy nejvhodnějším polem působnosti 

hospodářsko-politických autorit asymetrie informací na trhu, kterou by měly tvůrci prorůstové 

politiky, co nejvíce snížit. Pro prorůstovou politiku obecně je důležité nastolit dlouhodobý 

trend a vizi, ne kvantifikovat konkrétní cíle jako např. dosažení podílů výdajů na výzkum a 

vývoj na HDP ve výši 3 %. 
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Seznam zkratek 

aj. a jiné 

apod.  a tak podobně 

atd. a tak dále 

co2o emise oxidu uhličitého v tisících tun na tisíc obyvatel 

č. číslo 

ČR  Česká republika 

EGLS estimated generalized least squares (=obecný odhad nejmenších čtverců) 

EK  Evropská komise 

EU  Evropská unie 

GCI  The Global Competitiveness Index (=Globální index konkurenceschopnosti) 

GCR  The Global Competitiveness Report (= Zpráva o globální 

konkurenceschopnosti) 

HDP  hrubý domácí produkt 

HTK hrubá tvorba kapitálu 

lfex očekávaná délka života při narození 

MF ČR Ministerstvo financí ČR 

NERV Národní ekonomická rada vlády 

NPR ČR  Národní program reforem České republiky 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (=Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

SMK Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 

str. strana 

tj. to jest 

tzv. tak zvaně 

t_co2o meziročních temp růstu emisí oxidu uhličitého na tisíc obyvatel 
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t_htk meziroční tempo růstu podílu HTK na HDP 

t_lfex meziroční tempo růstu očekávané délky života při narození 

t_otevr meziroční tempo růst podílu obratu zahraničního obchodu na HDP 

t_rust meziročních temp růstu hrubého domácího produktu 

t_tax meziročních temp růstu složené daňové kvóty 

t_vv meziročních temp růstu podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP 

t_wage meziroční tempo růstu průměrné roční mzdy 

t_zam meziročních temp růstu podílu pracovní síly a populace ve věku 15 – 64 let 

tax složená daňová kvóta 

vv podíl výdajů na výzkum a vývoj na HDP 

wage průměrná roční mzda 

zam podíl pracovní síly a populace ve věku 15 – 64 let 
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