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1 Úvod 

Priame zahraničné investície sú prirodzenou súčasťou trţnej ekonomiky, hlavne 

v dnešnom globalizovanom svete. Zahraničné investície napomáhajú rozvoju ekonomiky, 

prinášajú nový kapitál, technológie a znalosti. Názory odborníkov a analytikov 

na to či sú priame zahraničné investície efektívnym nástrojom a či predstavujú pre ekonomiku 

z dlhodobého hľadiska pozitívny prínos, sa v ekonomickej literatúre často odlišujú. 

Kaţdý pozitívny prínos je spravidla spätý aj s prínosom negatívnym. 

Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska 

priame zahraničné investície v Českej a Slovenskej republike. Čiastočným cieľom 

je porovnanie investičných stimulov poskytovaných na území Českej a Slovenskej republiky.  

Od deväťdesiatich rokov prešla ČR a Slovensko tŕnitou cestou transformácie. 

Po rokoch stagnácie jednotlivých ekonomík, dochádza k ich postupnému oţivovaniu, 

na ktorom sa značnou mierou podieľajú taktieţ PZI. Dôleţitý je taktieţ systém investičných 

stimulov pri lákaní zahraničných investorov. Tento systém nielenţe zvyšuje objem investícií, 

ale súčasne zlepšuje aj ich štruktúru. Téma investičných stimulov je v posledných rokoch 

v ČR a na Slovensku veľmi diskutovaná. Existuje celá rada priaznivcov investičných 

stimulov, ale taktieţ ich odporcov, ktorí poţadujú ich úplné zrušenie alebo aspoň obmedzenie.  

Práca je rozdelená do piatich samostatných kapitol vrátane úvodu a záveru. Úvodná 

teoretická kapitola by sa mala zameriavať na teoretické východiská PZI, čiţe ich definíciou, 

taxonómiou a ţivotným cyklom. Súčasťou druhej kapitoly by mali aj dopady z hľadiska 

vplyvu na domácu, čiţe hostiteľskú krajinu. 

Tretia kapitola je venovaná investičným stimulom a vývoji PZI v ČR a na Slovensku. 

Vývoj PZI by mal byť popísaný od roku 1997 do roku 2004, čiţe do roku vstupu ČR 

a Slovenska do EÚ, z dôvodu načrtnutia trendov vo vývoji týchto investícií. Pred samotným 

predstavením investičných stimulov sa rozoberajú jednotlivé determinanty prílivu PZI. 

V rámci investičných stimulov sa stručne rozoberie legislatívny rámec investičných stimulov, 

podmienky ich poskytovania, inštitucionálny rámec a realizácia investičných stimulov v ČR 

a SR. Systém investičných stimulov má výrazný vplyv na hospodárstvo ČR a SR, podporuje 

hospodárske oţivenie a napomáha štátnej aktivite v oblasti zamestnanosti, čo sa dokazuje 

na základe indexu IPEI, ktorý sleduje relatívnu úspešnosť krajín v lákaní investorov. 
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Štvrtá kapitola by sa mala zamerať na samotnú kvalitatívnu a kvantitatívnu 

komparáciu PZI v českej a slovenskej ekonomike. Na začiatku tejto kapitoly by mali byť 

rámcovo rozobraté podmienky pre vstup investícií na územie ČR a SR. Ďalej by mal byť 

popísaný samotný vývoj PZI a čistej investičnej pozície, vývoj teritoriálnej a odvetvovej 

štruktúry PZI a na konci práce by mali byť načrtnuté moţné riziká plynúce zo vstupu PZI 

na územie hostiteľskej krajiny a pozitívne vplyvy PZI na českú a slovenskú ekonomiku. 

V práci sa prevaţne pouţívajú teoretické metódy vedeckej práce. Pri rozbore 

poznatkov z oblasti priamych zahraničných investícií sa v práci vyuţívajú metódy abstrakcie 

a deduktívne metódy. V praktickej časti sa robí rozbor štatistických dát, ktoré poskytujú 

národné banky, štatistické úrady ČR a Slovenska, EUROSTAT a OECD deskriptívnu 

metódou a metódu komparácie. 
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2 Teoretické východiská priamych zahraničných investícií 

Transfer kapitálu medzi krajinami býva často označovaný ako zahraničná investícia. 

Tradične je rozlišované medzi priamymi zahraničnými, portfóliovými a ostatnými 

investíciami. Posledne menované môţu mať podobu zahraničných pôţičiek a dlhodobých 

úverov. Rovnakým spôsobom je rozčlenený aj finančný účet platobnej bilancie (ďalej iba PB) 

štátu zachytávajúci toky jednotlivých druhov investícii. Nasledujúca kapitola sa zoberá 

teoretickými východiskami priamych zahraničných investícií (ďalej uţ len PZI) 

ako ich vymedzenie, taxonómia, cyklus a dopady na ekonomiku. 

 

2.1 Vymedzenie PZI 

Investície sú v obecnej ekonomickej teórii chápané ako ,,rozhodnutie vzdať sa spot-

reby v súčasnosti s výhľadom na vyššiu produkciu v budúcnosti” (Samuelson, 1992, s. 970). 

Wokoun a Tvrdoň (2010) tvrdia, ţe pre účely medzinárodného porovnania stanovila 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definíciu PZI, ktorej metodológia 

je v súlade s Európskym štatistickým úradom (EUROSTAT) a Medzinárodným menovým 

fondom (MMF) a z ktorej vychádza aj Česká národná banka (ČNB). Podľa tejto definície 

sa PZI rozumie ako investícia, ktorá odráţa zámer rezidenta jednej ekonomiky (priamy 

investor) získať trvalú účasť v subjekte, ktorý je rezidentom v ekonomike inej ako je ekono-

mika investora (priama investícia). Trvalá účasť implikuje existenciu dlhodobého vzťahu 

medzi priamym investorom a priamou investíciou a významný vplyv na riadení podniku. 

Priama investícia zahrňuje ako pôvodnú transakciu medzi obomi subjektmi, tak aj všetky 

nasledujúce kapitálové transakcie medzi nimi a medzi afilovanými podnikmi, zapísanými 

aj nezapísanými v obchodnom registri. OECD ďalej definuje priamu investíciu ako podnik 

zapísaný alebo nezapísaný v obchodnom registri, v ktorom zahraničný investor vlastní 10 

a viac percent akcií (podielu) alebo hlasovacie práva v zapísanom podniku alebo ekvivalent 

u nezapísaného podniku. 

ČNB (2009) ďalej upresňuje, ţe priama investícia zahrňuje priamo alebo nepriamo 

vlastné afiliácie, ktoré sa podľa percenta podielu investora na základnom kapitále alebo hla-

sovacích právach delia na dcérske spoločnosti (viac ako 50% podiel), pridruţené spoločnosti 

(10-50% podiel) a pobočky (100 % vlastného trvalého zastúpenia alebo kancelárie priameho 

investora, pozemky a stavby priamo vlastnené nerezidentom, mobilné zariadenia operujúce 
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v ekonomike aspoň 1 rok). Za súčasť PZI je povaţovaný okrem podielu na základom kapitále 

taktieţ reinvestovaný zisk a ostatný kapitál, zahrňujúci úverové vzťahy s priamym 

investorom. Zloţenie priamej investície sa dá teda vyjadriť vzťahom: 

 

Priama investícia = základný kapitál + reinvestovaný zisk + ostatný kapitál 

 

Podľa Kalinskej (1999) základný kapitál zahŕňa vklad nerezidenta do základného 

imania spoločnosti, vklady v dcérskych spoločnostiach a pridruţených podnikoch a v prípade 

zahraničných investícií v tuzemsku taktieţ čiastky preplatené Fondu národného majetku 

v rámci privatizácie. Obsahom poloţky reinvestovaný zisk je podiel priameho investora 

(v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku (strate), zníţenej o preplatené dividendy. 

Podrobnejšie tvorí zisk súčet zisku beţného roka po zdanení a nerozdeleného zisku 

z minulých období, od ktorých je odčítaná strata beţného roka, neuhradená strata 

z predchádzajúcich rokov a dividendy. Ostatný kapitál zahrňuje prijaté a poskytnuté úvery, 

vrátane dlhových cenných papierov a dodávateľských úverov medzi priamymi investormi 

a spoločnosťami, v ktorých majú majetkovú účasť, pobočkami a pridruţenými podnikmi. 

Tieto úverové vzťahy sú zachytené v medzipodnikových pohľadávkach a záväzkoch. 

Podľa devízového zákona ČR č. 219/1955 Sb. sú PZI vymedzené ako investície 

do inej krajiny za účelom získania podielu na kmeňových akciách a rozhodovacích 

právomociach vo výške aspoň 10 % či takého podielu, ktorý dáva zahraničnému investorovi 

rozhodujúce právomoci. PZI nadobúdajú podobu podielu zahraničného investora na základ-

nom imaní, reinvestovanom zisku a úveroch od materskej spoločnosti. Vymedzenie PZI 

vychádza z metodiky PB a národného účtovníctva. Pri medzinárodnom porovnaní je treba 

zohľadniť pretrvávajúce odlišnosti vo vykazovaní PZI medzi krajinami aj v čase. Do úvahy 

taktieţ treba brať moţné odlišnosti vo vymedzení pojmov súvisiacich s PZI v štatistikách 

vykazovaných centrálnymi bankami, národnými štatistickými úradmi, ministerstvami 

alebo národnými investičnými agentúrami (Srholec, 2004). 
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2.2 Taxonómia PZI 

Tabuľka (1.1) rozlišuje PZI podľa štyroch základných hľadísk (miera kontroly 

zahraničného vlastníka, motív vstupu, spôsob vstupu a špecializácia materskej firmy). 

 

Tabuľka 1.1  Taxonómia PZI 

Hľadisko 

vymedzenia 
Druhy PZI Hlavné znaky Príklad 

Miera 

kontroly 

Podnik s menším 

zahraničným podielom 

(associate) 

Podiel od 10 do cca 50 % 

na vlastnom imaní či 

hlasovacích právach 

Podiel Boeing v Aero 

Vodochody 

podnik pod zahraničnou 

kontrolou (subsidiary) 
Kontrolný vlastnícky 

podiel 

Privatizácia Rakony 

Rakovník do rúk 

Procter&Gamble 

Motív vstupu 

Trhy vyhľadávajúce 

(market-seeking) 

Cieľom je rast podielu na 

trhu a pokles nákladov na 

jeho zásobovaní Investícia Coca-coly v 

Prahe Vtlačujúci domácu 

produkciu alebo 

nahradzujúci dovoz 

Faktory vyhľadávajúce 

(efficienty-seeking) 

Cieľom je optimalizácia 

výroby (pokles 

výrobných nákladov) 
Investícia Audi do 

motorárne v Gyoru 

Vývozne orientované 

Aktíva vyhľadávajúce 

(asset-seeking) 

Cieľom je získanie 

špecifických aktív 

(patent, obchodná 

značka) 

Vstup SABMiller do 

Plzenského Prazdroju 

Spôsob vstupu 

Investície na zelenej lúke 

(greenfield) 
Investícia do nových 

aktív 
Investícia Philipsu 

v Hraniciach na Morave 

Investície na hnedej lúke 

(brownfield) 

Zmena vlastníckej 

štruktúry a investície do 

reštrukturalizácie 

(privatizačné PZI) 

Investícia Volkswagenu 

do Škoda Auto 

M&A  
(mergers and asquistions) 

Ovládnutie uţ 

existujúcich aktív 
Prevzatie ČSOB 

finančnou skupinou KBC 

Špecializácia 

materskej 

firmy 

Vertikálne PZI 

Produktová špecializácia 

Ovládnutie BorsodChe 

ruským Gaspromom Rozdielne fázy 

produkčného reťazca v 

jednotlivých pobočkách 

Horizontálne PZI 

Procesná špecializácia 

Investície PWC v Prahe Podobné fázy 

produkčného reťazcu v 

jednotlivých pobočkách 

Zdroj: Srholec, 2004, s.13 
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Prvým kritériom delenia PZI podľa tabuľky (1.1) je miera kontroly zahraničného 

vlastníka, ktorá je významná pre rozsah autonómie rozhodovania podniku s PZI. 

Ako je vyššie uvedené, za PZI sú povaţované investície s viac ako 10% podielom 

zahraničného vlastníka, čo však nemusí znamenať jeho kontrolu nad daným podnikom. Dajú 

sa rozlíšiť podniky, kde má zahraničný investor menšinový podiel a o kontrolu sa delí 

s domácim vlastníkom a podnikmi pod zahraničnou kontrolou, kde má zahraničný investor 

kontrolný vlastnícky podiel. Hranice kontrolného podielu záleţia na roztrieštenosti vlastníckej 

štruktúry a veľkosti podniku, a je teda špecifická pre kaţdý podnik. Miera autonómie 

podnikov s PZI taktieţ záleţí na motíve vstupu a globálnej stratégii materskej nadnárodnej 

firmy (Srholec, 2004). 

Ďalším kritériom je motív vstupu. Podľa neho sa dajú rozlišovať trhy, faktory, 

alebo aktíva vyhľadávajúce PZI. Trhy vyhľadávajúce PZI sú prevaţne motivované zvýšením 

podielu na trhu hostiteľskej krajiny a zníţením nákladov spojených s jeho zásobovaním 

vo forme colných tarifou či dopravných nákladov. Trhy vyhľadávajúce PZI vytlačujú domácu 

produkciu alebo nahradzujú dovoz. Cieľom faktorov vyhľadávajúcich PZI je nákladovo 

optimalizovať výrobný proces. Motívom pre umiestnenie investície je vybavenosť miesta 

výrobným faktorom v podobe lacnej pracovnej sily, prírodných zdrojov a znalostí. Faktory 

vyhľadávajúce PZI sú spravidla vývozne orientované a viac integrované s materskou firmou. 

Cieľom aktíva vyhľadávajúcich investícii je ovládnutie špecifických aktív, napríklad 

v podobe patentov a obchodných značiek. Výhodnosť investície môţe zvýšiť kombináciu 

viacerých vstupov. Napríklad investícia Suzuki v Maďarsku alebo Toyoty (v rámci skupiny 

PSA
1
) v Českej republike sa dá povaţovať za trhy aj faktory vyhľadávajúce (Srholec, 2004). 

Dôleţitým strategickým rozhodnutím investora je spôsob vstupu do hostiteľskej 

ekonomiky. Zaloţenie nového ekonomického subjektu označovaného ako investície na zele-

nej lúke umoţňuje realizovať projekt presne podľa zámerov nadnárodnej firmy. Zahájenie 

produkcie je však oneskorené o dobu nutnú na výstavbu nového závodu, najatie a zaškolenie 

pracovníkov či administratívne prekáţky. Investície na zelenej lúke realizujú prevaţne 

nadnárodné firmy, ktoré chcú vyuţívať výrobné faktory beţne dostupné na trhu hostiteľskej 

krajiny. Kapitálový vstup ,do uţ existujúceho subjektu označovaný ako fúzie a akvizície 

(M&A), znamená okamţité prevzatie jeho trţného podielu, produkčnej kapacity a aktív. 

K M&A dochádza v prípadoch, kedy preberané podniky disponujú špecifickou konkurenčnou 

                                                 
1
 Peugeot Citroën 
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výhodou (technológie, obchodná značka, distribučné kanály či vyškolený pracovníci), pričom 

investícia do jej vytvorenia by bola pre investora nákladnejšia ako kapitálový vstup. 

M&A môţe mať aj formu privatizácie priamym predajom do rúk zahraničného investora. 

V tranzitívnych ekonomikách je vstup zahraničného investora do uţ existujúceho podniku 

spravidla spojený s rozsiahlymi investíciami na jeho reštrukturalizáciu. M&A, ktoré pri svojej 

následnej produkcii uţívajú prevaţnú časť kapacít vytvorených novými investíciami 

materskej spoločnosti, sú teda označované ako tzv. ,,investície na hnedej lúke” (viz. Estrin 

a Meyer, 1998). Z právneho hľadiska sa síce jedná o M&A, ktoré sa však svojou faktickou 

povahou blíţia skôr k investíciám na zelenej lúke. Za investície na hnedej lúke je moţné 

označiť väčšinu privatizačných PZI (Srholec, 2004).  

Štvrtým hľadiskom podľa tabuľky (1.1) je zameranie špecializácie materskej firmy, 

ktoré vychádzajú z fragmencie produkčného reťazca. Produktovo špecializované nadnárodné 

firmy robia prevaţne vertikálne PZI (materská a dcérska firma sú špecializované v rôznych 

fázach produkcie), zatiaľ čo procesne špecializované nadnárodné firmy realizujú 

predovšetkým horizontálne PZI (dcérske pobočky vykonávajú tie isté funkcie ako materské 

spoločnosti, teda produkujú tie isté výrobky, v ktorých môţu vyuţiť komparatívne výhody 

hostiteľskej krajiny). Zameranie špecializácie sa môţe prekrývať s motívom vstupu, ale môţe 

ho taktieţ upresňovať v prípade, ţe sa v danej investícii kombinuje viacej motívov vstupu. 

PZI sa dajú zaradiť podľa kaţdého z uvedených hľadísk členenia. Aj keď je súbeh niektorých 

charakteristík PZI pravdepodobnejší, nedá sa vylúčiť ţiadna z jej kombinácií. Napríklad 

investíciu Coca-Coly v Prahe moţno charakterizovať ako trhy vyhľadávajúcu, vertikálnu PZI 

na zelenej lúke pod kontrolou zahraničného investora (Srholec, 2004). 

 

2.3 Investičný cyklus 

Pôsobenie PZI na jednotlivé národné hospodárstva prechádza v rámci času rôznymi 

vývojovými fázami. Podľa Hoškovej (2001) bolo vytvorených viacero teórií, pričom 

najznámejšia je od J. H. Dunninga. Podľa Dunninga (1998) je významným teoretickým 

východiskom pre skúmanie PZI z časového hľadiska model IDP (Investment Development 

Path). V tomto modely sú PZI skúmané vo väzbe medzi PZI realizovanými zahraničnými 

investormi v jednotlivých krajinách a vývojom investícií, ktoré realizujú domáce podniky 

v zahraničí. Existuje investičný cyklus, ktorého vývoj sa mení v závislosti na raste 

ekonomickej úrovne danej krajiny a na premenách ich komparatívnych výhod. Vychádza 
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sa tu z predpokladu, ţe krajiny zapojené do medzinárodných tokov investičného kapitálu 

prechádzajú piatimi vývojovými štádiami, v ktorých priebehu sa mení pomer medzi objemom 

PZI vstupujúcich do ekonomík a objemom priamych investícií realizovaných podnikmi danej 

ekonomiky v zahraničí. K teórii IDP sa vraciam v štvrtej kapitole, kde sa ju pokúsim 

prakticky aplikovať na ekonomiku ČR a Slovenska. 

Podľa Hoškovej (2001) v prvej fáze vybraná krajina neinvestuje v cudzine. Národné 

hospodárstvo je charakteristické nízkou rozvojovou úrovňou. Efektívna medzinárodná 

spolupráca nastáva vtedy, keď krajina začne vyuţívať export. Vďaka tomu začnú zahraničné 

podniky investovať v tuzemsku, ale spočiatku len v malom rozsahu, ktorý zodpovedá daným 

obmedzeným a špecifickým podmienkam ako sú napr. malý trh, nízka kvalifikácia a korupcia. 

V druhej fáze sa začína zvyšovať význam PZI, avšak ešte nie sú previazané s celým 

hospodárstvom danej krajiny. Pretoţe existujú určité nedokonalosti lokálneho trhu informácií, 

kapitálu a tovarov, transakčné náklady sú vysoké. Kvôli tomu sa snaţia investori integrovať 

na mnohé trhy, v rámci ktorých vykonávajú podnikové transakcie s cieľom zníţenia uţ vyššie 

spomenutých transakčných nákladov. Priame investície domácej krajiny v zahraničí 

sa vyskytujú len zriedkavo. 

V tretej fáze domáca krajina vykazuje viditeľne vyšší podiel PZI. Domáce 

ekonomické subjekty zbierajú skúsenosti z rozvinutého trhu a zo stykov so zahraničnými 

podnikmi (nárast kvalifikácie pracovných síl, podpora know-how). Práve tieto aspekty 

im pomáhajú pri preniknutí na zahraničné trhy. Keďţe dochádza k zvyšovaniu kvalifikácie 

pracovnej sily dochádza k tlaku na rast miezd a krajina začína strácať komparatívnu výhodu 

„lacnej pracovnej sily“. Ďalší prílev PZI je spôsobený technologickým pokrokom, rozvojom 

trhu, lepšou a modernejšou infraštruktúrou. Ekonomika má však naďalej negatívnu investičnú 

pozíciu (objem investícií plynúci do tuzemska je väčší ako objem vykazovaný do zahraničia).  

V štvrtej fáze sa dané národné hospodárstvo stáva výrazným priamym investorom 

v zahraničí. Ekonomika krajiny vykazuje pozitívnu investičnú pozíciu. 

Posledná piata fáza je charakteristická rozvojom vnútroodvetvového medzinárodného 

obchodu, ktorý sa opiera o vnútroodvetvovú deľbu práce vo vlastnej výrobe. V tejto fáze 

sa pri rozhodovaní o mieste zaloţenia pobočky menej orientuje na pozíciu krajinných 

špecifikácií, ale začína sa viac brať do úvahy dynamický faktor rozvoja medzinárodnej deľby 

práce. 
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2.4 Dopady PZI 

Podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) sa dajú dopady PZI členiť z rôznych hľadísk. 

Napríklad ich môţeme rozdeliť podľa doby trvania na dopady krátkodobé a dlhodobé, 

z hľadiska ekonomickej úrovne na mikroekonomické a makroekonomické alebo priame 

a nepriame. Niektoré efekty sú zrejmé iba na úrovni národného hospodárstva ako celku, 

iné sa prejavujú naopak iba na úrovni regionálnej či lokálnej. PZI bývajú nástrojom 

exogénneho rastu regiónov. 

 

2.4.1 Krátkodobé a dlhodobé dopady PZI 

Dopady PZI môţeme rozdeliť podľa časového hľadiska na tie, ktoré majú okamţitý 

účinok (krátkodobé) a na tie, ktoré účinkujú aţ v dlhšom období (dlhodobé). Nasledujúci 

obrázok (1.1) znázorňuje toto rozdelenie. 

 

Obrázok 1.1  Dopady PZI z časového hľadiska 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Newton (2003), vlastné spracovanie 

 

2.4.2 Priame a nepriame dopady PZI 

Odborná ekonomická literatúra rozlišuje medzi priamymi a nepriamymi efektmi, 

ktoré sú s prílevom PZI spojené. Medzi Hlavné priame efekty doprevádzajúce prílev 

zahraničného kapitálu sa radí stimulácia hospodárskeho rastu, dostupnosť moderných 

technológií a manaţérskych zručností (Newton, 2003). 

Dopady PZI 

priamych zahraničných 

investícií Krátkodobé 

 Vplyv na hospodársky rast nie je priamy  

 Deficit zahraničného obchodu sa môţe prehĺbiť 

 Reštrukturalizácia môţe zvýšiť nezamestnanosť 

 Zrýchlenie štrukturálnych zmien 

Dlhodobé: 

 Vplyv na hospodársky rast nie je priamy  

 Deficit zahraničného obchodu sa môţe prehĺbiť 

 Reštrukturalizácia môţe zvýšiť nezamestnanosť 

 Zrýchlenie štrukturálnych zmien 



15 

 

Nepriame efekty PZI predstavujú vplyv na celé odvetvie, región či krajinu. Radíme 

sem hlavne zvyšovanie zamestnanosti, zefektívnenie výroby a vyuţívania zdrojov, pokles 

nákladov, príliv kapitálu, zlepšenie technologickej vybavenosti a v neposlednom rade 

„skultúrnenie” podnikateľského prostredia, či zvýšenie ţivotnej úrovne obyvateľstva. Tieto 

efekty nie sú okamţité, prichádzajú s niekoľkoročným oneskorením. So skúmaním 

nepriamych efektov súvisí analýza tzv. spillovers (prelivy), teda pozitívnych externalít, 

ktoré súvisia s prílivom PZI. Ide o prelievanie zručností, schopností, vedomostí a skúseností 

z nadnárodných spoločností na domáce firmy. Tento proces sa môţe uskutočňovať viacerými 

spôsobmi, napr. migráciou pracovnej sily, napodobňovaním technologických zariadení, 

kopírovaním organizačných metód, spoluprácou medzi zahraničnou a domácou firmou. 

Prítomnosť zahraničných firiem v odvetví, meraná ich podielom na investičnom majetku 

daného odvetvia má na rast produktivity domácich firiem síce pozitívny, ale štatistický 

nevýznamný dopad. Analýza nepriamych efektov má kľúčový význam, pretoţe práve tieto 

efekty majú dominantný hospodársky prínos pre danú krajinu (Hunya, 2002). 

 

2.4.3 Pozitívne a negatívne dopady PZI 

PZI majú v sebe celú radu pozitív ale aj negatív, ktoré vyplývajú pre hostiteľskú 

krajinu. Následne si rozoberieme jednotlivé príklady pozitívnych a negatívnych dopadov PZI. 

 

a) Pozitívne dopady PZI 

Medzi efekty pozitívne vplývajúce na hostiteľskú krajinu môţeme zaradiť 

zamestnanosť, produktivitu, transfer moderných technológií, prístup na nové trhy, 

technologický transfer, prístup na zahraničné trhy, manaţérske skúsenosti, ochrana ţivotného 

prostredia a vplyv na domáce spoločnosti. Vyššie spomenuté efekty si následne stručne 

rozoberieme. 

Najväčším pozitívom prílivu PZI do hostiteľskej krajiny je rast zamestnanosti, rast 

produktivity a transfer moderných technológií. Pozitívnym efektom prílivu PZI 

sa nepriamo stáva aj zvyšovanie kvalifikácie pracovných síl. Materské zahraničné spoločnosti 

často prevádzajú zaškoľovanie svojich zamestnancov, väčšinou potom aj vo svojej centrále 

alebo v inom zahraničnom dcérskom podniku. Dôleţitým aspektom súvisiacim s produktivi-

tou, zamestnanosťou a transferom technológií je kooperácia zahraničného investora 
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s miestnymi firmami vo forme dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Často sa ale stáva, 

ţe materské nadnárodné spoločnosti majú stáleho globálneho dodávateľa pre všetky svoje 

pobočky na celom svete, ktorý nahradzuje domácich dodávateľov, aj keď sú konkurencie-

schopnejší. Pokiaľ je pre ,,dvorného” dodávateľa taká spoločnosť skutočne významným 

partnerom, môţe nasledovať jeho zahraničnú investíciu a v rovnakej alebo blízkej lokalite 

zaloţiť taktieţ nový závod. Tak tomu bolo napríklad pri príchode veľkých zahraničných 

automobiliek do oblasti Kolína a Nošovíc. Predovšetkým investície na zelenej lúke vytvárajú 

viacej nových pracovných miest, čo je často spojené s vyššími poţiadavkami na kvalifikáciu 

pracovnej sily. Čím väčší počet nových pracovných miest vznikne, tým väčší problém je nájsť 

na miestnom trhu vhodnejších uchádzačov (Wokoun a Tvrdoň, 2010). Z pohľadu pozitívneho 

vplyvu na produktivitu prispievajú zahraničné investície k zvyšovaniu globálnej 

konkurencieschopnosti národnej ekonomiky. Nebezpečenstvo sa tu ale ukrýva v moţnosti 

vzniku duálnej ekonomiky, kedy vedľa seba existujú prosperujúce spoločnosti 

zo zahraničným kapitálom a ţivoriace domáce firmy. 

Ďalším pozitívnym dopadom je prístup na nové trhy. Nadnárodné spoločnosti dispo-

nujú širokým prístupom na zahraničné trhy, čo umoţňuje ich dcérskym spoločnostiam dostať 

sa tam, kde by sa samé bez zahraničného investora veľmi ťaţko dostávali. V strednodobom 

horizonte sa tak môţe uplatniť jeden z prínosov PZI – domáce firmy budú svoju produkciu 

ponúkať pod obchodnými značkami známejších a kapitálovo silnejších zahraničných 

spoločností či prostredníctvom ich distribučných kanálov (Wokoun a Tvrdoň, 2010). 

Podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) sa dajú PZI deliť na tie, ktoré know-how vyuţívajú 

a tie, ktoré know-how vytvárajú. Z tejto deľby vyplýva technologický transfer. Príslušnosť 

k medzinárodnej firme umoţňuje jej tuzemskej dcérskej spoločnosti prístup k patentom 

a inováciám. Na druhú stranu veľké medzinárodné spoločnosti spravidla sústreďujú výskum 

a vývoj do domovskej krajiny, často priamo v rámci materského podniku. To môţe vyvolať 

tendenciu zniţovania výdajov na domácu vedu a výskum. 

Newton holding (2001) uvádza, ţe zahraničný investor prináša svojej dcérskej 

spoločnosti prístup na zahraničné trhy (trţná diverzifikácia). Toto je veľmi dôleţitým 

faktorom, pretoţe samotná domáca spoločnosť by sa k týmto distribučným kanálom len veľmi 

ťaţko a zloţito dostávala. 

Manažérske skúsenosti pramenia z toho, ţe úroveň vedenia veľkých nadnárodných 

spoločností je podľa Newton holding (2001) dnes na veľmi vysokej úrovni. Títo vysoko 
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kvalifikovaný odborníci sú v rámci tejto nadnárodnej spoločnosti zamestnávaní po celom 

svete. S týmito odborníkmi dochádza k pozitívnemu prelievaniu nadobudnutých skúseností 

do všetkých dcérskych spoločností. 

Nezanedbateľným dopadom je ochrana životného prostredia. Podľa Newton holding 

(2001) pochádzajú PZI z priemyslovo vyspelejších krajín. Z toho pohľadu je samozrejmos-

ťou, ţe aj ich výskum technológií vo vzťahu k čo najmenšiemu poškodzovaniu ţivotného 

prostredia, je na veľmi vysokej úrovni. Prelievanie externalít v podobe manaţmentu 

ţivotného prostredia je vţdy ku prospechu domáceho podnikateľského a ţivotného prostredia. 

Posledným pozitívnym dopadom je vplyv na domáce spoločnosti. Vstup 

nadnárodných spoločností prinášajúce nové technológie a nové postupy, ako uvádza Newton 

holding (2001), dáva nepochybne moţnosť uplatniť sa ďalším domácim spoločnostiam. 

Dochádza k prelievaniu efektu pozitívnych externalít aj do domácej ekonomiky. 

 

b) Negatívne dopady PZI 

Podľa Newton holding (2001) medzi negatívne dopady prílivu PZI patrí vytesnenie 

domácich úspor zahraničnými, nepriateľské prevzatie, rozvoj kapitálovo náročnej výroby, rast 

miezd, inflačné dopady, nárast dovozu surovín, transfer pricing, riziko duálnej ekonomiky 

a repatriácia zisku. Tieto negatívne dopady si následne stručne rozoberieme. 

 

V zásade je vytesnenie domácich úspor zahraničnými podľa názorov ekonómov 

spôsobený nesprávne nastavenými stimulmi. Prílišná podpora zahraničných investorov môţe 

spôsobiť investičnú nezaujímavosť pre domáce spoločnosti. 

Pod nepriateľským prevzatím sa rozumie prevzatie najčastejšie fúziou či akvizíciou 

s úmyslom postupne utlmiť výrobu a dosadiť na trh vlastné výrobky. Toto negatívum 

sa dá výrazne obmedziť racionálnym prideľovaním investičných stimulov a správnou 

funkciou orgánov o tomto rozhodujúcich. 

Rozvoj kapitálovo náročnej výroby väčšinou odpovedá poklesu výroby náročnej 

na výrobný faktor práce (práca je substituovaná kapitálom). Konečným dôsledkom je v tomto 

prípade podľa Newton holding (2001) rast nezamestnanosti. 
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Rast miezd je v tomto prípade spojený s rastom produktivity práce v spoločnostiach 

so zahraničným kapitálom. Podľa prevedených výskumov Newton holding (2001) 

je produktivita práce v podnikoch so zahraničnou účasťou výrazne vyššia ako v domácich 

podnikoch. Opodstatnený rast miezd v spoločnostiach so zahraničnou kontrolou. Tento rast 

miezd ale prináša aj rast miezd v domácich spoločnostiach, ktorý odôvodnený nie je. 

Vplyv inflačných dopadov na hostiteľskú krajinu vychádza z tvrdenia, ţe príliv PZI 

vo svojom dôsledku rovnako znamená zvýšenie peňaţnej zásoby. Z tohto zvýšenia pramení 

inflácia. Protiopatrenia vo forme sterilizácie a zvýšenia úrokových sadzieb vedie k niţšej 

investičnej aktivite domácej ekonomiky (Newton holding, 2001). 

Rovnako veľmi závaţným faktorom je nárast dovozu surovín. Pre spoločnosť 

so zahraničnou účasťou je častokrát výhodnejšie rozšíriť svoje doterajšie kontrakty a suroviny 

alebo polotovary privádzať zo zahraničia. Toto potom môţe hraničiť aţ s existenčnými 

problémami domácich producentov týchto komodít. 

Transfer pricing je vo svojej podstate manipulácia s cenami v nadnárodných 

spoločnostiach, ktorý vedie k zníţení daňového základu. Celkový daňový výnos štátu 

je potom samozrejme niţší. Keďţe domáce spoločnosti túto moţnosť nemajú, ovplyvňuje táto 

metóda výrazne ich konkurencieschopnosť. 

S niţšou ekonomickou výkonnosťou domácich subjektov súvisí riziko duálnej 

ekonomiky. Táto niţšia výkonnosť podľa Newton holding (2001) môţe prameniť 

zo všetkých vyššie stanovených negatív PZI. Veľmi záleţí na činnosti štátu ako hlavného 

garanta a podnecovateľa vzniku týchto investícií. Duálna ekonomika je nebezpečná hlavne 

z regionálneho a odvetvového pohľadu. Z regionálneho pohľadu sa zdá ako problém hlavne 

narušenie miestneho trhu, nepreviazanosť na lokálnu ekonomiku a s tým súvisiaca moţná 

averzia zo strany miestnych obyvateľov. 

Repatriácia zisku môţe do budúcnosti znamenať veľkú záťaţ pre beţný účet PB. 

Na tomto mieste je nutné si uvedomiť, ţe zahraničný investori investujú do krajín strednej 

a východnej Európy s jediným účelom. Týmto nie je nič viac ako zarobiť a následne svoj zisk 

transferovať späť do materskej krajiny spoločnosti. Týmto postupom sú ohrozené všetky 

krajiny s vysokým prílivom PZI. V extrémnom prípade nemusí byť výnimkou, ţe táto 

repatriácia zisku výrazne prekročí objem prílivu PZI a teda aj negatívne ovplyvní účet PB. 

V tejto situácii stojí za zmienku, ţe investori môţu svoj zisk rovnako reinvestovať v krajine 
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pôvodnej investície. Táto pre hostiteľskú krajinu veľmi prínosná moţnosť je rovnako 

dôkazom dôvery zahraničných investorov, dobre nastavenej investičnej klímy a ochoty 

investovať. 

 

2.5 Priebežné zhrnutie 

Úvodná kapitola sa zamerala na teoretické východiská PZI. Rozobrala sa definícia 

PZI, ktorá je pre ČR a Slovensko stanovená v súlade s OECD. Stručne sa rozobralo 

ich členenie (taxonómia) v ktorom sa rozčlenili do štyroch základných skupín (miera kontroly 

zahraničného vlastníka, motív vstupu, spôsob vstupu a špecializácia materskej firmy). Ďalej 

sa stanovilo delenie PZI na základe času, v ktorom sa identifikovalo päť štádií vývoja PZI. 

Tieto fázy stanovil Dunning (1998), ako významné teoretické východisko pre skúmanie PZI 

z časového hľadiska (model IDP), ktoré sa bude prakticky aplikovať na ČR a Slovensko 

v štvrtej kapitole. Nakoniec boli načrtnuté dopady PZI na hostiteľskú krajinu, keďţe sa práca 

viac zameriava na investície plynúce do tuzemska. Tieto dopady sa členia na dopady 

z časového hľadiska (krátkodobé a dlhodobé), priame a nepriame a nakoniec z hľadiska 

vplyvu na domácu ekonomiku (pozitívne a negatívne). 
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3 Investičné stimuly a vývoj PZI v ČR a SR 

Investičné stimuly sú významným determinantom prílevu PZI do hostiteľskej krajiny. 

Nasledujúca kapitola sa venuje investičným stimulom uplatňovanými v ČR a na Slovensku. 

V prvej časti sa stručne rozoberajú determinanty PZI. Ďalej je popísaný legislatívny rámec 

investičných stimulov, podmienky pre ich poskytovanie, inštitucionálny rámec a realizácia 

investičných stimulov v ČR a SR. Existencia investičných stimulov je významným impulzom 

pre vstup zahraničných investorov do krajiny, ale ich samotné poskytovanie nestačí. 

Dôleţitým faktorom pre rozhodovanie investorov je celková schopnosť krajiny dosiahnuť 

svoje záväzky (bonita ekonomiky), ktorej sa táto kapitola tieţ venuje. V druhej časti 

je popísaný vývoj PZI v ČR a na Slovensku v období rokov 1997 aţ 2004 z dôvodu načrtnutia 

trendu ich vývoja. 

 

3.1 Determinanty PZI 

Prílev PZI do vybranej ekonomiky záleţí na viacerých determinantoch. Tie môţeme 

rozdeliť podľa viacerých spôsobov členenia. Podľa Baláţa (2001) delíme faktory prílevu PZI 

na interné a externé. Interné sú také, ktoré vychádzajú z vnútorných podmienok zdrojov firmy 

a externé tvoria súbor činiteľov, ktoré vychádzajú z ekonomického, právneho či kultúrneho 

prostredia. Externé faktory môţeme rozdeliť na dve základné skupiny. Konkrétne sa jedná 

o determinanty v materskej krajine (podpora investovania v zahraničí, vysoké výrobné 

náklady, nevhodná lokalita) a determinanty v hostiteľskej krajine (ekonomické a politické 

prostredie, lacná pracovná sila, infraštruktúra). Keďţe sa práca zaoberá prílivom PZI do ČR 

a Slovenska (resp. ich stavom), podrobnejšie sa venuje faktorom v hostiteľskej krajine.  

Tabuľka (3.1) nám reprezentuje determinanty prílevu PZI (politická stabilita, 

významný domáci trh, finančná stabilita, kvalifikovaná pracovná sila, potenciálna ziskovosť, 

geografická poloha, konkurencieschopné náklady, menová konvertibilita, infraštruktúra, 

legislatíva, potenciálna exportná základňa a výhodný daňový systém), ktorým sú pridelené 

váhové hodnoty. Ako uvádza Hošková (2001) tieto určujúce faktory prílevu boli zistené 

na základe rôznych diskusií a prieskumov medzi západnými investormi o investičnej 

motivácii v stredoeurópskom regióne. Kaţdý účastník označil tri faktory bodmi 3, 2, 1 pričom 

výsledok je zobrazený v tabuľke (3.1). Máme moţnosť vidieť, ţe jednoznačne najdôleţitejším 

kritériom je politicko-ekonomická stabilita danej krajiny. Na chvoste faktorov sa umiestnila 

výhodnosť daňového systému. 
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Tabuľka 3.1  Determinanty PZI 

Poradie Faktor Počet bodov 

1. Politická stabilita 115 

2. Významný domáci trh 71 

3. Finančná stabilita 47 

4. Kvalifikovaná pracovná sila 40 

5. Potenciálna ziskovosť 35 

6. Geografická poloha 33 

7. Konkurencieschopné náklady 28 

8. Menová konvertibilita 15 

9. Dopravná sieť (infraštruktúra) 10 

10. Legislatíva 6 

11. Potenciálna exportná základňa 5 

12. Výhodný daňový systém 2 

Zdroj: Hošková (2001), vlastné pracovanie 

 

Dôleţité však je, ţe ak sú dodrţané základné podmienky politickej a ekonomickej 

stability, tak faktory, ktoré budú určovať príchod zahraničnej investície budú rôzne. Podľa 

Baláţa (2001) bude závisieť či sa jedná o exportne alebo trhovo orientované PZI. Úlohou 

exportne orientovaným PZI je vyuţiť špecifické zdroje a výhody danej krajiny a následne 

vyrobené produkty vyváţať. Najdôleţitejším faktorom v tomto prípade je vybavenosť 

zdrojmi, kapitálom či lacnou pracovnou silou. Rozvinutosť a vyspelosť domáceho trhu 

je aţ druhoradým faktorom. Cieľom trhovo orientovaných PZI je zaloţenie podniku 

v hostiteľskej krajine. Tento podnik zásobuje a dodáva produkty či sluţby na domáci trh 

a snaţí sa získať určitý podiel na trhu s cieľom nárastu tohto podielu. 

 

3.2 Investičné stimuly 

Všetky trhové ekonomiky do určitej miery vyuţívajú opatrenia na stimuláciu investícií 

s cieľom podporiť svoje zámery v rozmanitých oblastiach ich uplatnenia, ako je napríklad 

podpora nových technológií, vybraných priemyselných odvetví, podpora inovácií, rast 

zamestnanosti, regionálna politika, podpora činností v oblasti sluţieb a v oblasti rozvoja 

malých podnikov. Rozhodnutia investorov o investovaní sú ovplyvnené v prvom rade 

ekonomickými podmienkami príslušnej krajiny či regiónu a jej trhovými faktormi. 



22 

 

Podľa Srholca (2004, s. 148) všeobecne vymedzuje investičné stimuly UNCTAD
2
 

ako ,,merateľné výhody poskytnuté vládou konkrétnym firmám či skupinám firiem s cieľom 

prinútiť ich chovať sa určitým spôsobom”. Investičné stimuly sa dajú poskytnúť dvojitým 

spôsobom, a to priamou finančnou podporou, alebo nepriamo úľavou s poţiadavkou štátu 

voči konkrétnemu ekonomickému subjektu. Poskytovanie priamej finančnej podpory 

je väčšinou doménou bohatých ekonomicky vyspelých štátov, úľavy s ohľadom na ich niţšiu 

okamţitú finančnú náročnosť zase štátov rozvojových. Základným impulzom pre priznanie 

investičného stimulu by vţdy mal byť výrazne vyšší celkový prínos pre domácu ekonomiku, 

ako celkové náklady na zisk tejto investície, vydanej vo forme verejných prostriedkov. 

Ucelený systém ekonomických stimulov existuje skoro vo všetkých krajinách Európskej únie 

(ďalej uţ len EÚ). Cieľom systému investičných stimulov je teda prilákanie zahraničného 

investora. V prípade dobre nastavených podmienok je táto podpora smerovaná do oblasti štátu 

s určitými štrukturálnymi problémami ako napr. vysoká miera nezamestnanosti či inými 

faktormi (nízkou ţivotnou úrovni). Znakom tejto podpory je, ţe nerozdeľuje subjekty 

na domáce a zahraničné, ale jej charakter i empirické dáta jednoznačne ukazujú značnú 

orientáciou na veľkých zahraničných investorov. Podľa databázy CzechInvest je skoro 86 % 

investorov, ktorým boli tieto stimuly priznané, zahraničných. 

 

3.2.1 Investičné stimuly v ČR 

Medzi ekonómami nie je jednotný názor v tom, či má vláda ovplyvňovať príliv PZI. 

Zásadným ,,filozofickým” problémom je, či vôbec majú byť zahraničný investori 

zvýhodňovaný oproti domácim. V ČR postupne prevládal názor, ţe k podpore PZI nestačia 

iba nízke mzdy, kvalita pracovnej sily, politická a ekonomická stabilita krajiny. 

 

a) Legislatívny rámec 

Durčák a Mandel (2010) tvrdia, ţe poskytovanie investičných stimulov bolo prvý raz 

podporené uznesením Tošovského ,,úradníckej vlády” č.298/1998. Vyvrcholením celej snahy 

bolo prijatie uceleného systému investičných stimulov Zákonom č. 72/2000Sb. a jeho nasle-

                                                 
2
 UNCTAD – Konferencia OSN o obchode a rozvoji pôsobí v rámci Organizácie spojených národov (OSN). 

Je ústredným bodom integrovanej pomoci v oblasti obchode a rozvoji a súvisiacich témach v oblasti investícií, 

financií, technológií a udrţateľného rozvoja. 
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dujúcou aktualizáciou v znení 453/2001Sb. s účinnosťou od 30.1.2001. Posledná novela 

(Zákon č. 19/2004Sb) súvisela so vstupom do EÚ a jej cieľom bolo predísť prípadným 

medzinárodným sporom, ktoré by musela riešiť Európska komisia. 

Podľa Kavky (2005) Zákon č. 72/2000Sb., o investičných stimuloch upravuje 

v záväznosti na priamo pouţiteľný predpis EÚ všeobecné podmienky pre poskytovanie 

investičných stimulov, postup pri poskytovaní investičných stimulov a výkon štátnej správy 

s tým súvisiaci za účelom podpory hospodárskeho rozvoja a vytváranie pracovných miest 

na území ČR. Predchádzajúce investičné stimuly boli udeľované na základe uznesenia vlády 

č. 844/98 a č. 298/98 k návrhu o investičných stimuloch. Do doby platnosti Zákona 

č. 72/2000Sb., o investičných stimuloch, boli investičné stimuly udeľované v predzákonovom 

reţime. V rámci predzákonového reţimu mali investičné stimuly podobu: 

- bezúročných pôţičiek na zriadenie nových pracovných miest, 

- bezúročných pôţičiek na školenie alebo rekvalifikáciu zamestnancov, 

- účelových dotácií na platbu dane z príjmu právnických osôb, 

- dotácií na zavedenie novej výroby, 

- dotácií na rozšírenie či modernizáciu výrobu. 

Podkladom pre pridelenie dotácie sa stala ţiadosť o investičné stimuly resp. zámer 

získať investičný stimul. Podľa vlády ČR (1999) uznesenie č. 298/98 k návrhu o investičných 

stimuloch bolo vládou prijaté v apríli roku 1998 a určovalo podmienky pre udelenie stimulu. 

Pre jej udelenie bol investor povinný na ,,zelenej lúke” preinvestovať minimálne 

25 mil. USD. Táto finančná hranica bola nasledujúcim uznesením vlády č. 844/98 zníţená 

na 10 mil. USD. 

Podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) od doby platnosti Zákona č. 72/2000Sb sa hovorí 

o poskytovaní investičných stimuloch v tzv. zákonnom reţime. Zákon sa vzťahuje 

iba na oblasť spracovateľského priemyslu.
3
 O investičných stimuloch sa dá rozprávať 

iba ako o nástrojoch (opatreniach), ktoré smerujú k podpore spracovateľského priemyslu. 

Ostatné oblasti, napr. technologické centrá a centrá strategických sluţieb, sú regulované 

a podporované hlavne v rámci tzv. Rámcového programu Ministerstva priemyslu a obchodu 

                                                 
3
 Od 19.10.2011 na základe novely Zákona č. 72/2000 sa oblasť rozširuje aj na výskum a vývoj alebo 

strategickými sluţbami, ako napr. vývoj softwaru. Dobu, na ktorú môţu investori vyuţívať zľavu na dani, sa 

predĺţila z piatich na desať rokov. 
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ČR pre podporu technologických centier a centier strategických sluţieb. Program na podporu 

tvorby nových pracovných miest slúţi pre podporu projektov, ktoré sú realizované 

v regiónoch s vyššou zamestnanosťou. Podľa zákona o investičných stimuloch sú za inves-

tičné stimuly označované: 

- zľavy na daniach z príjmu podľa zvláštneho právneho predpisu, 

- prevod technicky vybaveného územia za zvýhodnenú zmenu, 

- hmotná podpora rekvalifikácie alebo školenie zamestnancov podľa zvláštneho 

právneho predpisu, 

- prevod pozemkov podľa zvláštneho právneho predpisu, evidovaných v katastri 

nehnuteľností ako poľnohospodárske pozemky a prevod ostatných druhou pozemkov, 

a to za ceny zistené podľa zvláštneho právneho predpisu účinného ku dňu uzavretia 

zmluvy o prevode. 

 

Investičné stimuly (v niektorej forme uvedenej vyššie) sú poskytované fyzickej alebo 

právnickej osobe za podmienky, ţe preukáţe splnenie tzv. všeobecných podmienok podľa 

zákona o investičných stimuloch a poprípade ďalšej zvláštnej podmienky, ktoré sú špecifiko-

vané vo zvláštnych právnych predpisoch. Samotný investičný stimul je poskytnutý na základe 

zámeru ţiadateľa predloţeného právnickou resp. fyzickou osobou, so sídlom v ČR, 

alebo v zahraničí. Medzi všeobecné podmienky pre poskytnutie investičného stimulu patrí 

hlavne (zákon č. 72/2000 Zb.): 

- zavedenie novej výroby alebo rozšírenie súčasnej výroby, 

- vynaloţenie prostriedkov do oborov spracovateľského priemyslu, 

- obstaranie strojného zariadenia za trţnú cenu určeného pre výrobné účely 

a vyrobeného nie na viac ako 2 roky pred obstaraním, 

- šetrnosť výroby, činností, procesov, stavby alebo zariadenie k ţivotnému prostrediu, 

- obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku najmenej v minimálnych 

čiastkach stanovených zákonom o investičných stimuloch. 

 

b) Inštitucionálny rámec podpory PZI v ČR 

Podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) je základným subjektom pre oblasť investičných 

stimulov na národnej úrovni Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO). Do procesu 
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poskytovania investičných stimulov sa podľa MPO zapojujú aj ďalšie ministerstvá 

(Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Ministerstvo ţivotného prostredia) a to hlavne v oblasti 

vydávania stanovísk a doporučení v procese hodnotenia investičných zámerov jednotlivých 

ţiadateľov. Ministerstvo práce a sociálnych vecí je poskytovateľom investičných stimulov 

v oblasti čerpania hmotnej podpory na novo vytvorené pracovné miesta a rekvalifikácie 

pracovníkov. Významnú úlohu v oblasti podpory investícií hrá tieţ CzechInvest – Agentúra 

pre podporu podnikania a investícií. CzechInvest poskytuje spravidla podnikateľské sluţby 

zamerané na poskytovanie kompletných informácií pre realizáciu investícií a orientácii 

v systéme poskytovania investičných stimulov v ČR (CzechInvest, 2010). 

 

c) Realizácia investičných stimulov 

Podľa CzechInvest (2010) v prvom roku od schválenia Zákona č. 72/2000Sb., vyuţili 

firmy moţnosti iba v 20tich projektoch. V nasledujúcom roku ich bolo uţ 34. Početne 

najúspešnejším rokom sa stal rok 2006, kedy investičné stimuly získalo 149 projektov 

(skutočne ich bolo zrealizovaných len 125), potom rok 2008 zo 111 udelenými 

a zrealizovanými investičnými stimulmi. Celkom bolo medzi rokmi 1997 a 2011 udelených 

570 investičných stimulov. Vývoj počtu udelených investičných stimulov agentúrou 

CzechInvest v rokoch 1997 aţ 2011 znázorňuje graf (3.1). 

 

Graf 3.1  Vývoj počtu udelených investičných stimulov ČR v rokoch 1997 - 2011 

 

Zdroj: CzechInvest (2011) 
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3.2.2 Investičné stimuly v SR 

V ekonomike Slovenska sa od roku 1990 postupne vytvárali podmienky pre vstup 

zahraničných investícií. Tieto podmienky sa formovali predovšetkým v oblasti legislatívnej 

a inštitucionálnej. V legislatívnej oblasti sa určovali základné pravidlá a stimuly 

pre zahraničných investorov ako i pre štát, ktorý pri splnení stanovených podmienok 

zahraničným investorom garantoval dodrţanie stanovených stimulov. V inštitucionálnej 

oblasti sa venovalo budovaniu inštitúcií na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni s cieľom 

zabezpečiť komplexnú informáciu pre zahraničných investorov o moţnosti a podmienkach 

investovania v ekonomike Slovenska. 

 

a) Legislatívny rámec 

Právny základ SR pre poskytovanie štátnej pomoci tvorí podľa Ministerstva 

hospodárstva (ďalej uţ len MH) SR Zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci v znení 

neskorších predpisov. Vstupom Slovenska do EÚ je SR povinná od roku 2004 dodrţiavať 

aj predpisy EÚ, týkajúcich sa poskytovania štátnej pomoci (zmluva o zaloţení ES 

na uplatňovanie článku 87 a 88 zmluvy, nariadenie Komisie č. 68/2001 a č. 2204/2002 

o uplatňovaní článkov 87 a 88 a mnoho sektorový rámec regionálnej pomoci pre veľké 

investičné projekty). 

Podľa Wokouna a Trdoňa (2010) MH ako garant podpory zahraničných investícií 

v SR vypracovalo v roku 1999 materiál ,,Stratégia podpory vstupu zahraničných investícií 

do Slovenskej republiky”. V roku 2003 vláda schválila ,,Národnú stratégiu podpory 

investícií”. Jej hlavným zámerom bolo zefektívnenie inštitucionálneho rámca PZI 

ako aj existujúcich podporných mechanizmov. 

Vzhľadom na nedostatky predchádzajúce systému poskytovania štátnej pomoci 

investorom (systém bol postavený na individuálnom princípe, nemotivoval investovať 

do menej rozvinutých regiónov, obsahoval nejednoznačné postupy schvaľovania štátnej 

pomoci a pod.), roku 2005 MH SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií 

a obchodu (ďalej uţ len SARIO) vypracovali nové pravidlá v oblasti poskytovania 

individuálnej štátnej pomoci investorom. Hlavným cieľom nových pravidiel bolo zabezpečiť 

efektívnejší a transparentnejší systém udeľovania štátnej pomoci investorom. Medzi hlavné 
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zásady nových pravidiel patrí motivácia smerovania investícií do zaostalejších regiónov 

a do projektov s vysokou pridanou hodnotou. 

 V súvislosti so vstupom krajiny do EÚ prevzala SR v plnom rozsahu legislatívu EÚ 

týkajúcu sa poskytovania štátnej pomoci (v súlade s princípom nadradenosti práva EÚ). 

Systém štátnej pomoci v podmienkach SR moţno rozdeliť na všeobecné pravidlá štátnej 

pomoci vyplývajúce z členstva SR v EÚ a špecifické pravidlá pomoci, ktoré sú na Slovensku 

moţné získať. 

Pravidlá štátnej pomoci vyplývajúce z členstva SR v EÚ sú pravidlá všeobecné, 

konkrétne sa jedná o štátnu pomoc, ktorá sa člení na priamu a nepriamu. Medzi priame formy 

patria dotácie, príspevky, granty, úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru, úhrada časti 

úveru, návratná finančná pomoc. Medzi nepriame formy patrí vydanie štátnej záruky 

alebo bankovej záruky, poskytnutie daňovej úľavy alebo úľavy zo sociálneho zabezpečenia, 

predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obci za niţšiu cenu ako je trhová, poskytovanie 

bezplatných poradenských sluţieb, odklad alebo rozloţenie platenia dane. 

Pravidlá pomoci, ktoré sú moţné na Slovensku získať, sú pravidlá špecifické, 

menovite sú to investičné stimuly (zákon o investičných stimuloch) a iné formy investičnej 

pomoci (zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov v platnom znení, vládna 

podpora týkajúca sa investícií označovaných ako ,,významné investície”). 

Vláda SR sa v týchto legislatívnych normách rozhodla podporovať investície, 

či uţ domáce alebo zahraničné, ktoré by so sebou priniesli vysokú pridanú hodnotu 

a smerovali výlučne do málo rozvinutých regiónov s pomerne vysokou mierou 

nezamestnanosti. Vo svojom vládnom programe, v kapitole Investície a regionálny rozvoj, 

vyhlasuje: ,, Investície plynú na Slovensko nerovnomerne, navyše pod vplyvom hospodárskej 

krízy a zhoršenia podnikateľského prostredia sa ich rast spomalil. S cieľom vyrovnávania 

regionálnych rozdielov v rámci Európskej únie je potrebné aj v rámci Slovenska neustále 

podporovať rast investícií, a to najmä do zaostalých regiónov. Vláda SR prehodnotí doterajší 

a vytvorí funkčný model na podporu prílevu priamych zahraničných investícií vrátane 

efektívneho fungovania podporných inštitúcií. Vláda SR sprehľadní pravidlá pre poskytovanie 

investičnej pomoci tak, aby podporovala vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokou 

nezamestnanosťou, zvyšovanie pridanej hodnoty v priemysle a transfer najnovších poznatkov 

do praxe. Pri návrhoch pravidiel pre poskytovanie investičnej pomoci uplatní aj osvedčené 

skúsenosti získané pred rokom 2006, keď bol dosiahnutý najefektívnejší rast investícií. Vláda 
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SR bude klásť dôraz na aktívnu politiku získavania zahraničných investícií aj formou 

budovania značky „Slovensko“ (branding) v súčinnosti so všetkými relevantnými 

organizáciami verejnej správy. Vláda SR zrealizuje pre zaostalejšie regióny a regióny 

s vysokou nezamestnanosťou pilotné referenčné projekty na prilákanie investícií v spolupráci 

s prichádzajúcimi alebo existujúcimi investormi” (Občianska zodpovednosť a spolupráca, 

2010, s. 12).  

Štátnu pomoc podľa Wokoun a Tvrdoňa (2010) moţno poskytnúť vo forme priamej, 

alebo nepriamej. Medzi stimuly pre investorov v priamej forme, sa člení štátna pomoc 

na príspevok pre novovytvorené pracovné miesta, príspevok na vzdelávanie a školenie 

zamestnancov, poskytnutie finančnej dotácie na krytie investičných nákladov pre projekty 

typu C. Medzi stimuly pre investorov v nepriamej forme sa radia úľava na dani, prevod 

vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu alebo obce za cenu niţšiu ako je trhová 

cena. 

Pre účely poskytovania investičných stimulov sa podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) 

jednotlivé regióny Slovenska rozdelili do troch zón (zelená, ţltá a červená zóna). Základným 

parametrom tohto rozdelenia bola priemerná miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového 

počtu uchádzačov o zamestnanie v jednotlivých okresoch. Na základe uvedeného kritéria 

zaraďujeme do zelenej zóny okresy s mierou nezamestnanosti nad 15 %, do ţltej zóny okresy 

s mierou nezamestnanosti od 10 % do 15 % a do červenej zóny okresy s mierou 

nezamestnanosti do 10 %. 

Podľa tejto legislatívy boli investičné projekty rozdelené do troch typov A, B a C. 

Pod Typ A spadá spracovateľský priemysel (investičné projekty zavádzajúce nov výrobu 

a montáţ komponentov ako aj finálnych produktov, prípadne opravy) a distribučné 

a logistické centrá (centralizované spracovanie v oblasti obsluţných činností). Typ B zahŕňa 

strategické investície v high-tech sektoroch so sieťovými externalitami (ide o projekty, 

ktoré výrazne prispejú k rozvoju high-tech sektorov, v ktorých dochádza k sieťovým 

externalitám) a centrá strategických sluţieb (centrá zdieľaných sluţieb, zákaznícke centrá 

a centrá technickej podpory, call centrá). Typ C tvoria výskumné a vývojové centrá, 

technologické centrá, centrá technologického rozvoja. Príjemcami regionálnej pomoci 

sú veľké podniky, ktoré investujú v jednotlivých podporovaných regiónoch, pričom by mali 

realizovať projekty, ktoré spĺňajú podmienky minimálnej výšky oprávnených nákladov 

a minimálneho počtu zamestnancov s príslušnou úrovňou dosiahnutého vzdelania. 
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b) Inštitucionálny rámec podpory PZI v SR 

Realizované veľké investície sú v súčasnosti výsledkom intervencií štátu, verejného 

(samosprávy), ale aj súkromného sektora. Inštitucionálny rámec podpory PZI v podmienkach 

SR tvoria MH SR, SARIO a Regionálne rozvojové agentúry (RRA). 

 

Zámerom MH SR je zvýšenie prílivu strategických investícií do perspektívnych 

odvetví, najmä odvetví s vyššou pridanou hodnotou a odvetví orientovaných na zniţovanie 

nákladov, ako aj smerovanie investícií do menej rozvinutých regiónov s vysokou mierou 

nezamestnanosti. V nadväznosti na tieto skutočnosti MH SR vypracovalo materiály 

na podporu investícií, o ktorých sa zmienil v podkapitole štátna pomoc a investičné stimuly. 

Snahou MH SR je uprednostňovať nepriame formy podpory investorov, ktoré nemajú 

bezprostredný dopad na verejné financie a vytvárajú predpoklady na dlhšie zotrvanie 

investora v regióne. Z nich sa budú uprednostňovať najmä daňové úľavy, podpora 

vzdelávania a budovanie infraštruktúry v regiónoch Slovenska. 

Príspevková organizácia SARIO spadá pod MH SR a je financovaná zo zdrojov 

štátneho rozpočtu. Agentúra SARIO si za svoj základný cieľ kladie zvyšovanie ţivotnej 

úrovne občanov Slovenska prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a zniţovaním 

regionálnych rozdielov (SARIO, 2012). 

Podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) sú strategickými cieľmi agentúry aplikovanie 

efektívneho rámca podpory zahraničným investorom a rovnako zvýšenie podielu investorov, 

ktorých produkcia sa vyznačuje vysokou pridanou hodnotou. Podpora exportných aktivít 

slovenských podnikateľských subjektov vo výraznej miere tak, aby sa táto podpora odráţala 

signifikantným spôsobom na ukazovateľoch zahraničného obchodu Slovenska. Efektívne 

a kvalitné administrovanie štrukturálnych fondov ako jedného z podporných mechanizmov 

v oblastiach priamych zahraničných investícií a zahraničného obchodu (podpora budovania 

a rekonštrukcie infraštruktúry a rozvoj zahraničnej spolupráce a imidţu SR). Agentúra 

vytvára vhodné investičné a ,,Business – Friendly” prostredie na Slovensku, podporuje 

investičné projekty domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis, ponúka 

konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci, mapuje a vytvára databázy 

voľných nehnuteľností a priemyselných parkov, zabezpečuje asistenciu a servis pri vytváraní 
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spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými (joint ventures), ponúka servis 

malým a stredným podnikom pri hľadaní exportných a obchodných príleţitostí v zahraničí, 

poskytuje servis samosprávam, malým a stredným podnikateľom ţiadajúcim o prostriedky 

zo štrukturálnych fondov EÚ v kompetencii agentúry SARIO a asistenciu pri realizácii 

ich projektov. 

Na celom území SR pôsobia RRA a zapájajú sa do všetkých procesov regionálneho 

rozvoja. Ich poslaním je koordinácia regionálneho rozvoja cez prípravu a implementáciu 

projektov, najmä zo štrukturálnych fondov EÚ, v miestach ich pôsobenia. Predkladaním 

a vypracovaním projektov pre samosprávu, v ktorej pôsobia, sa snaţia získať finančné 

prostriedky potrebné na rozvoj infraštruktúry, zlepšenie kvality ţivota, občanov, riešenie 

otázky nezamestnanosti a pod. svojimi činnosťami tak zároveň zvyšujú atraktívnosť regiónu 

pre potenciálnych zahraničných investorov, a tak vystupujú ako nepriama forma podpory 

vstupu PZI. Medzi hlavné činnosti fungovania RRA patria (IRRA, 2012): 

- poskytovanie aktuálnych informácií, odborných poradenských, konzultačných 

a vzdelávacích sluţieb zameraných na moţnosti získania finančnej podpory z fondov 

EÚ a národných zdrojov pre mestá, obce, mikroregióny a ďalšie subjekty 

regionálneho rozvoja, 

- poradenstvo pri príprave, implementácii a monitorovaní projektov, 

- organizovanie konferencií, odborných seminárov, workshopov, zameraných 

na problematiku rozvoja regiónov, 

- spracovanie projektov pre všetky operačné programy NSRR SR a iné grantové 

schémy, implementácia a monitorovanie projektov, 

- aktivizovanie regiónov v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov 

rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a interregionálnej spolupráce, 

- vypracovanie podnikateľských zámerov, 

- spracovanie strategických dokumentov na miestnej, regionálnej a celoslovenskej 

úrovni, 

- vytváranie informačných systémov a tvorba databáz, 

- vypracovanie a participácia na vypracovávaní štúdií a analýz v súlade s rozvojovými 

dokumentmi samosprávnych krajov a obcí. 

V súčasnosti podľa (IRRA, 2012) agentúry medzi sebou aktívne spolupracujú, 

poskytujú si dôleţité informácie a sluţby, vyuţívajú získané skúsenosti, odborný a technický 
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potenciál, ktorý majú k dispozícií. Zabezpečuje sa tak synergický efekt na regionálnej 

aj nadregionálnej úrovni a zvyšuje sa účinnosť práce jednotlivých RRA pri plnení 

stanovených úloh v oblasti regionálneho rozvoja. 

 

c) Realizácia investičných stimulov 

Graf (3.2) ukazuje vývoj investičných stimulov udelených agentúrou SARIO v rokoch 

2002 aţ 2011. Keďţe SARIO funguje od konca roku 2001 a prvý investičný stimul poskytla 

aţ v roku 2002, vývoj je zaznamenaný na rozdiel od ČR aţ od roku 2002. Do roku 2007 

je moţno sledovať zrejmý nárast, kedy v sledovanom období dosahujú udelené investičné 

stimuly v roku 2006 aţ a v nasledujúcom roku 64 udelených investičných stimulov. V rokoch 

2008 a 2009 dochádza k poklesu udelených a zrealizovaných investičných stimulov 

na 8 v roku 2009. Počas celého sledovaného obdobia bolo poskytnutých a zrealizovaných 353 

investičných stimulov, ktoré zabezpečili 61445 pracovných miest. Agentúra SARIO (2012) 

tvrdí, ţe celkový počet ukončených investičných projektov je v jednotlivých regiónoch 

pomerne vyrovnaný. Trendy za posledné roky ukazujú zvyšujúci sa záujem investorov 

o Stredoslovenské a Východoslovenské regióny, ako aj zmenu štruktúry investícií na investí-

cie s vyššou pridanou hodnotou, najmä v Západoslovenskom regióne.  

 

Graf 3.2  Vývoj počtu udelených investičných stimulov SR v rokoch 2002 – 2011 

 

Zdroj: SARIO, vlastné spracovanie 
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3.2.3 Porovnanie investičný stimulov v ČR a SR 

Tabuľka (3.2) nám znázorňuje investičné stimuly pre priemyselné investície 

(pre investície do strategických sluţieb a strategických centier platia iné pravidlá) v ČR 

a na Slovensku za rok 2011. Pre lepšie zhodnotenie sa konkrétne hodnoty stimulov 

denominované v národných menách prepočítavajú priemerným kurzom na USD za rok 2011. 

 

Tabuľka 3.2  Investičné stimuly pre priemyselné investície v ČR a SR v roku 2011 

  ČR Slovensko 

Kritérium 

poskytovania 

stimulov 

min. 12,4 mil. USD (min. 3,5 mil. 

USD do krajov s vysokou 

nezamestnanosťou) 

min. 10,9 mil. USD (min. 5,4 mil. 

USD do krajov s vysokou 

nezamestnanosťou) 

Úľava na dani 

úľavy na dani na 10 rokov až do 

výšky 50 % uznateľných 

investičných nákladov na hmotné 

aktíva a max. 25 % nákladov na 

nehmotné aktíva 

daňové prázdniny na 10 rokov až do 

výšky 50 % uznateľných 

investičných nákladov 

Rekvalifikácia 

a pracovné 

miesta 

príspevok na novovytvorené 

pracovné miesto až do 7,1 tis. USD, 

príspevok na rekvalifikáciu až do 

35 % rekvalifikačných nákladov 

príspevok na novovytvorené 

pracovné miesto až do výšky 4,3 tis. 

USD, príspevok na rekvalifikáciu až 

do 270 USD 

Colný režim 
colné úľavy na dovoz strojného 

zariadenia 

coľné úľavy na dovoz strojného 

zariadenia 

Ostatné 
podpora vytvárania priemyselných 

parkov 

podpora vytvárania priemyselných 

parkov 

Zdroj: Czechinvest a SARIO, vlastné spracovanie 

 

Z tabuľky (3.2) je zrejmé, ţe investičné stimuly poskytované jednotlivými krajinami 

sú prevaţne rovnaké, čo je dané rovnakými princípmi legislatívy o štátnej podpore, 

ktoré sú kompatibilné s EÚ (acquis communautaire), platnými od vstupu ČR a Slovenka 

v máji 2004. Menšie rozdiely môţu byť dané aj tým, ţe krajiny uvádzajú jednotlivé sumy 

v národných menách a kurz týchto mien sa v čase značne mení. V kritériách poskytovania 

stimulov ČR poskytuje o 1,5 mil. USD viac ako Slovensko (pri krajoch s vysokou 

nezamestnanosťou je to o 1,9 mil. USD). Pri úľave na dani poskytujú obe krajiny daňové 

prázdniny na 10 rokov do výšky 50 % uznateľných investičných nákladov (pri nákladoch 

na nehmotné aktíva sa v ČR môţe uplatniť len do výšky 25 %). Čo sa týka colného reţimu 

tak sa poskytujú úľavy na dovoz strojného zariadenia v oboch krajinách a taktieţ sa v nich 

podporuje vytváranie priemyselných parkov. 
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3.2.4 Index prílivu zahraničných investícií 

Ako tvrdí Kadeřábková (2003), relatívna úspešnosť krajiny v prilákaní PZI sa meria 

indexom prílivu PZI (IPEI), ktorý je vyjadrený podielom krajiny (i) na globálnych (w) 

prílivoch PZI a globálnom reálnom HDP. Ak je hodnota indexu viac ako jedna, získa krajina 

väčšie mnoţstvo PZI v relácii k reálnemu HDP (ak je hodnota menšia ako jedna, získava 

menšie mnoţstvo). Pri IPEI rovnom jednej, získava krajina PZI v presnej proporcii 

k jej veľkosti. Index IPEI je vypočítaný podľa rovnice (3.1). 

 

(3.1) 

𝐼𝑃𝐸𝐼𝑖 =  
𝑃𝑍𝐼𝑖 𝑃𝑍𝐼𝑤 

𝐻𝐷𝑃𝑖 𝐻𝐷𝑃𝑤 
 

 

Tabuľka (3.3) znázorňuje vývoj IPEI ČR a Slovenska v rokoch 2004 aţ 2010. 

Jednotlivé poloţky pre výpočet sú uvedené v prílohe (1) na konci práce. 

 

Tabuľka 3.3  Vývoj IPEI ČR a Slovenska v rokoch 2004 – 2010 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IPEIČR 2,23 2,13 2,14 2,20 2,08 2,19 2,27 

IPEISR 1,95 1,86 1,71 1,54 2,31 1,99 3,36 
Zdroj: OECD, vlastné výpočty 

 

Ak meriame úspešnosť ČR a Slovenska v lákaní zahraničných investícií indexom 

prílivu zahraničných investícií IPEI, musíme povedať, ţe si viedli veľmi dobre. Príliv PZI 

do ČR a na Slovensko v rokoch 2004 aţ 2010 predstavoval dvakrát vyššiu hodnotu 

ako ich podiel na svetovom HDP, ako môţeme vidieť v tabuľke (3.3). Počas celého 

sledovaného obdobia dosahoval index IPEI v ČR a na Slovensku viac ako 1, čo znamená, 

ţe obe krajiny získavajú viac PZI v relácii k HDP, pričom ČR dosahuje aţ na roky 2008 

a 2010 lepších hodnôt ako SR. Najúspešnejším rokom pre obe krajiny v rámci tohto indexu 

bol rok 2010, kedy Slovensko dosiahlo hodnotu indexu 3,36 a ČR 2,27. 
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3.2.5 Pozitíva a negatíva investičných stimulov 

Ako sa uţ vyššie uvádza, investičné stimuly sú jedným z vládnych nástrojov, 

ako ovplyvňovať PZI. V lepšom prípade sa jedná iba o odpustenie alebo zníţenie daní, 

niekedy ale vláda priamo dotuje veľké firmy, ktoré postavia továrne. Škodlivosť týchto 

umelých zásahov do trhu je jasná. Vznikajúce investície, ktoré sú zlé a ziskové sú iba vďaka 

vládnym peniazom. Pre ekonomiku krajiny predstavujú investičné stimuly dlhodobé riziko 

v podobe rozbúraného pracovného trhu a prílišnej závislosti na firmách, ktoré stimuly dostali. 

Krátkodobý efekt je na prvý pohľad pozitívny, do krajiny príde firma, vytvorí nové pracovné 

miesta, čím neskôr zníţi nezamestnanosť. Pokiaľ ale príde iba na základe investičných 

stimulov, potom sa veľmi často po ich vypršaní sťahuje ďalej (na východ) a miestne podniky 

zatvára. Zlé rysy investičných stimulov sa prejavujú naplno teraz v dobe hospodárskych 

problémov. Ekonomika ČR a Slovenska je do veľkej miery závislá na automobilovom 

priemysle a problémy tohto odvetvia nás tak zasiahnu veľmi bolestivo. Stimuly prilákali skôr 

montáţne firmy (neţ firmy s vyššou pridanou hodnotou) a tie je veľmi jednoduché nahradiť. 

Na strane negatív investičných stimulov sa ďalej objavuje predovšetkým argument, 

ţe sú nesystémovým riešením. Narušujú tak trh investícií a zbytočne zaťaţujú verejné 

rozpočty. Ich nastavenie v súčasnej právnej úprave môţe taktieţ znevýhodňovať domáce 

podniky pred zahraničnými. Kincl (2003) uvádza, ţe české podniky sú v značnej nevýhode 

oproti svojim konkurentom, pretoţe nie sú členom veľkých nadnárodných skupín, 

ktoré uţ kapitálom disponujú a teda vlastne ţiadny investičný stimul nepotrebujú. Investičné 

stimuly sú nastavené predovšetkým pre ,,veľké projekty” a z tohto dôvodu značná časť 

potenciálnych investorov na investičný stimul vôbec nedosiahne. Hranice minimálnej výšky 

projektu má svoje opodstatnenie a to najmenej z dvoch dôvodov. Po prvé, kaţdý projekt 

predstavuje určité fixné náklady, a teda musia dosiahnuť určitej výšky. Druhý argument 

pre minimálnu výšku projektu spočíva vo výške spoluúčasti danej firmy na projekte, 

vyjadrenej v absolútnych číslach. Čím viac sa na projekte firma samotná podieľa, 

tým má menšiu motiváciu ,,utiecť” či inak zlyhať. 

Kritikou investičných stimulov sa samozrejme nespochybňuje prínos zahraničných 

investícií a pozitíva, ktoré prinášajú. Faktom ale je, ţe vďaka stimulom sem pôjdu skôr 

,,horšie” investície, ktoré prinášajú firmám vyššie zmienené riziká. Najlepšou politikou 

investičných stimulov by bolo zrušenie selektívnej výhody niektorým firmám a vytvoriť 

priaznivé podnikateľské prostredie pre všetkých prehľadné zákony, nízke regulácie a dane 

vytvoria dostatočne dobré investičné podmienky pre dlhodobé investície. 
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3.2.6 Rating bonity českej a slovenskej ekonomiky 

Aj keď je existencia investičných stimulov významným stimulom pre vstup 

zahraničných investorov do krajiny, ich samé poskytovanie nestačí. Dôleţitým faktorom 

pre rozhodovanie investorov je celková schopnosť krajiny dosiahnuť svoje záväzky. V tomto 

prípade sa hovorí o tzv. bonite ekonomiky, ktorá sa hodnotí pomocou ratingu. Rating teda 

vypovedá o stupni rizikovosti podnikania pre zahraničné firmy v hodnotenej krajine a určuje 

pravdepodobnosť, ţe hodnotená krajina splní svoje záväzky. Nasledujúca tabuľka (3.4) 

znázorňuje hodnotenie jednotlivých svetových ekonomík. 

 

Tabuľka 3.4  Rating svetových ekonomík k 24. 3. 2011
4
 

  MOODY’S   STANDARD & POOR’S Fitch-IBCA 

Aaa 

Francúzsko, Nemecko, 

Holandsko, Rakúsko, USA, 

Švajčiarsko, Fínsko, 

Nórsko, Dánsko, Spojené 

kráľovstvo, Švédsko, N. 

Zéland, Kanada, Singapúr, 

Austrália, Luxembursko AAA 

Francúzsko, Nemecko, 

Holandsko, Rakúsko, USA, 

Švajčiarsko, Fínsko, Nórsko, 

Dánsko, Spojené kráľovstvo, 

Švédsko, Kanada, Singapúr, 

Austrália, Luxembursko 

Francúzsko, Nemecko, 

Holandsko, Rakúsko, USA, 

Švajčiarsko, Fínsko, Nórsko, 

Dánsko, Spojené kráľovstvo, 

Švédsko, Kanada, Singapúr, 

Luxembursko 

Aa1 
Belgicko, Hongkong 

AA+ 
Belgicko, N. Zéland, Hongkong 

Austrália, N. Zéland, 

Belgicko, Španielsko, 

Hongkong 

Aa2 

Taliansko, Slovinsko, 

Kuvajt, Japonsko, 

Španielsko AA 
Slovinsko, Španielsko Japonsko, Slovinsko, Kuvajt 

Aa3 
Tchaj-wan, S. Arábia, Čína, 

Chile AA- 
Tchaj-wn, Kuvajt, S. Arábia, 

Japonsko 

Taliansko, Cyprus, S. 

Arábia, Portugalsko 

A1 

Česká republika, Etónsko, 

Slovensko, Malta, Izrael, 

Kórea A+ 

Taliansko, Chile, Slovensko, 

Čína 

Česká republika, Tchaj-

wan, Malta, Kórea, Čína, 

Slovensko 

Aa2 
Poľsko, Cyprus 

A 
Česká republika, Malta, Kórea, 

Izrael, Írsko, Cyprus 
Estónsko, Izrael, Írsko 

Aa3 
Malajzia, J. Afrika, 

Portugalsko A- 
Malajzia, Poľsko, Portugalsko Malajzia, Poľsko 

Baa1 
Mexiko, Rusko, Litva, 

Írsko BBB+ 
J. Afrika J. Afrika, Írsko 

Baa2 
Kazachstan 

BBB 
Chorvátsko, Rusko, Bulharsko, 

Litva, Mexiko 

Maďarsko, Rusko, Mexiko, 

Litva 

Baa3 

Chorvátsko, India, 

Lotyšsko, Brazília, Island, 

Maďarsko BBB- 

Kazachstán, India, Island, 

Brazília, Maďarsko 

Chorvátsko, India, Brazília, 

Grécko, Lotyšsko 

Zdroj: http://www.finance.cz/makrodata-eu/eu-svet/rating/hodnoceni/ 

                                                 
4
 Tabuľka neobsahuje skupinu krajín označovaných ako špekulatívny stupeň Ba1 a niţšie 
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Ratingové hodnotenie je pravidelne prevádzané špecializovanými firmami. 

Najznámejšími ratingovými agentúrami sú Moody’s, Standard&Poor’s alebo Fitsch-IBCA. 

Hodnota ratingového ohodnotenia konkrétnej ekonomiky je dôleţitým signálom 

pre zahraničných investorov a výrazne ovplyvňuje ich rozhodovanie v oblasti kapitálových 

tokov. Tabuľka (3.4) znázorňuje ratingové ohodnotenie zmienenými ratingovými agentúrami 

jednotlivých svetových ekonomík rozdelených do ratingových skupín na počiatku roku 2011. 

Z tabuľky je taktieţ zrejmé, ţe ČR sa v súčasnej dobe nachádza v ratingovej skupine A1 

v prípade agentúry Moody’s, ekvivalentom v skupine A pri agentúre Standard&Poor’s a A+ v 

agentúre Fitch-IBCA. V porovnaní so svetovými vyspelými štátmi sa jedná o niţšie 

ohodnotenie, ale v rámci strednej Európy sa nachádza medzi lepšie hodnotenými štátmi, 

podobne ako Slovensko, ktoré dosahuje lepšieho stupňa A+ oproti ČR pri Standard&Poor’s. 

Negatívny dopad na ratingové ohodnotenie ČR a Slovenska má hlavne zlý stav verejných 

financií a v súčasnej dobe taktieţ nestabilná politická situácia. Rating na súčasnej úrovni 

je moţné udrţať iba dôsledným pozorovaním reforiem v oblasti verejných financií. 

K poslednej výraznej zmene došlo v novembri roku 2002, kedy agentúra Moody’s zvýšila 

jej rating zo známky Baa1 na súčasnú známku A1. Pri zostavovaní ratingu spolupracuje 

ratingová firma s kľúčovými inštitúciami štátu. Metodológia stanovenia ratingu vychádza 

z pohľadu do budúcnosti a v prípade hodnotenia ekonomiky štátu sa zameriava na politické 

a ekonomické riziko. Politické riziko odráţa ochotu splatiť dlh a ekonomické riziko odráţa 

schopnosť splatiť dlh. Na základe získaných informácií je potom udelená známka, 

odpovedajúca rizikovosti krajiny. 

 

3.3 Vývoj PZI v ČR a SR 

Nasledujúca podkapitola stručne popisuje vývoj PZI v ČR a SR. Na počiatku 

90. rokov bola väčšina PZI tvorená investíciami do nákupu štátnych podielov veľkých 

spoločností, smerovala do zavedených výrob a do rozširovania montáţnych fáz vývozne 

zameraných odvetví, prevaţne spracovateľského priemyslu. Následne sa v poslednom období 

stále zreteľnejšie prejavuje kvalitatívny posun v štruktúre PZI, kedy zahraničné firmy 

investujú taktieţ do oblastí s vysokou pridanou hodnotou (vývoj software, IT sluţby, call-

centrá), ktoré súčasne umoţňujú uplatnenie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily. 

Po počiatočných výrazných vkladoch zahraničných investorov do základného kapitálu 

českých a slovenských firiem dochádza k postupnej zmene štruktúry PZI, kde stále 
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výraznejšiu úlohu zastáva reinvestovaný zisk, ktorý investori vkladajú do ďalšieho 

rozširovania firiem. 

 

3.3.1 Vývoj PZI v ČR 

Graf (3.3) znázorňuje vývoj PZI v ČR. Na ľavej osi je zachytený vývoj objemu 

a ročnej zmeny PZI (v mil. USD) a na pravej osi sa nachádza medziročná percentuálna zmena 

PZI v rokoch 1997 aţ 2004. Tento vývoj je zaznamenaný od roku 1997 z dôvodu prechodu 

ČR na plávajúci kurz z kurzu pevného. 

 

Graf 3.3  Objem a zmena PZI v ČR v rokoch 1997 až 2004 (ľavá os mil. USD, pravá %) 

 

Zdroj: OECD, vlastné spracovanie 

 

V súvislosti s privatizačnými predajmi štátnych podnikov veľkých českých bánk 

do rúk silných zahraničných strategických partnerov, predajom štátnych podielov veľkých 

spoločností, príchodom obchodných reťazcov a schválením systému investičných stimulov 

(zahrňujúcich zľavy na dani z príjmu, dotácie obciam na technické vybavenia územia) došlo 

v roku 1998 k masívnejšiemu prílivu investícií. Po roku 1998 sa príliv podstatne zvýšil. 

Výnimkou bol rok 2003, kedy došlo k spätnému dokúpeniu akcií Eurotel od zahraničného 

investora (Wokoun a Tvrdoň, 2010). Z teritoriálneho hľadiska v roku 1998 investície najviac 
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pochádzali z Nemecka (29,6 %), nasleduje Holandsko (27,1 %) a Rakúsko (11,5 %). 

V odvetvovej štruktúre malo najväčší podiel peňaţníctvo (12,6 %), veľkoobchod (9,9 %), 

výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov (9,5 %) a spoje s 8,5 % (ČNB, 1998). 

Rok 1999 bol v znamení investícií plynúcich z privatizácie majetku v štátnom 

vlastníctve, expanzii zahraničných obchodných reťazcov a taktieţ navršovanie základného 

kapitálu v podnikoch s uţ existujúcou zahraničnou účasťou. Uskutočnili sa taktieţ investície 

na zelenej lúke čiastočne s realizáciou investičných stimulov. V štruktúre sektorov výrazne 

dominuje sektor sluţieb, kam smerovalo 60 % celkového objemu investícií. Výrazný podiel 

na náraste objemu PZI mala privatizácia ČSOB. V teritoriálnom členení malo najväčší podiel 

Holandsko (ČNB, 1999). 

V roku 2000 sa na raste PZI významne podieľala privatizácia štátnych podielov 

v podnikoch (vstup Erste Bank do Českej sporiteľne). Na raste prílivu PZI sa taktieţ 

podieľalo výrazné navýšenie kapitálu subjektov uţ ovládaných zahraničným kapitálom 

(Škoda Auto). Z investícií na zelenej lúke bola významná investícia Matsushita Television. 

Najväčším príjemcom ostal sektor sluţieb. Najvyšší podiel na celkovom objeme investícií 

si zachovalo Holandsko a Nemecko (ČNB, 2000). 

Predstihnutie objemu investícií do základného kapitálu reinvestovaným ziskom v roku 

2001 je unikátnym rysom. Jedným z dôvodov tohto javu je postupné dokončovanie 

privatizácie a s ním spojený pokles prílivu investícií do základného kapitálu. Taktieţ 

je zniţovaný dezinvestíciami vyplývajúcimi zo zániku stratových podnikov, ktoré vo svojom 

dôsledku znamenajú rast celkového objemu reinvestovaného zisku. Ďalším výrazným 

faktorom je, ţe rastúci počet podnikov rieši nahromadenie strát minulých rokov zniţovaním 

kapitálu, čo je prax vedúca k zníţeniu majetkovej časti a náraste reinvestovaného zisku. 

Celkový objem investícií zahrňoval pribliţne 3700 spoločností (polovicu objemu investícií 

tvorilo 70 spoločností). Podľa pôvodu zahraničných investícií do tuzemských podnikov 

dominovali investori z Nemecka, Rakúska a Holandska (ČNB, 2001). 

V roku 2002 sa uskutočnila kľúčová investícia do privatizovanej spoločnosti Transgas. 

Celkovo sa objem PZI zvýšil v roku 2002 o 30,9 %. V sektorovej štruktúre naďalej dominuje 

sektor sluţieb (hlavne peňaţníctvo, doprava a obchod). Počas roku 2002 navzdory vysokému 

objemu investícií, klesol počet zamestnancov v podnikoch so zahraničnou účasťou o 14 tisíc, 

aj keď v tomto období rástol objem trţieb (ČNB, 2002). 
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V roku 2003 prvýkrát za sledované obdobie došlo k poklesu celkového objemu PZI 

v ekonomike ČR. Medziročný pokles činil -3,4 %. Tento pokles bol daný spätným odkúpením 

akcií Eurotelu od zahraničného investora. Na strane prílivu dosiahlo najväčšieho podielu 

peňaţníctvo a poisťovníctvo. Nastalo taktieţ navýšenie investícií do spracovateľského 

priemyslu. V teritoriálnej štruktúre si svoju pozíciu zachovalo Holandsko a Nemecko. 

Z pribliţne 3900 spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou bolo viac ako 70 % 

spoločností vlastnených stopercentne a ďalších 21 % vykazovalo viac ako 50% podiel 

na základnom kapitále českých spoločností (ČNB, 2003). 

Na rozdiel od iných rokov, nebola v roku 2004 realizovaná ţiadna zásadná investícia. 

Nárast investičných prostriedkov bol rozloţený medzi väčší počet odvetví ekonomiky. 

Najväčší podiel na zahraničných investíciách malo opäť peňaţníctvo a poisťovníctvo 

nasledované obchodom. Investície najviac pochádzali z Holandska, Nemecka a Rakúska. 

V tejto súvislosti je potrebné sa zmieniť, ţe hlavne zahraniční investori z USA a Japonska 

investujú do ČR prostredníctvom dcérskych spoločností evidovaných v Holandsku, 

Luxembursku, či Cypre (ČNB, 2004). 

 

3.3.2 Vývoj PZI v SR 

Aj v SR zohrávajú PZI významnú úlohu. Slovensko je samostatnou republikou veľmi 

krátke obdobie. Podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) do roku 1999 nevstupoval do SR takmer 

ţiaden zahraničný kapitál, pretoţe SR predstavovala veľmi rizikovú krajinu z viacerých 

dôvodov. Bola tak ako mnohé iné krajiny strednej Európy krátko po páde komunistického 

reţimu, sprevádzali ju prudký pokles ekonomickej výkonnosti, nejasný a rýchlo sa meniaci 

legislatívny rámec. Prílevu nepomohla ani izolovanosť a vnímanie vtedajšej vlády SR, ktoré 

mali za následok najniţší investičný rating spomedzi transformujúcich sa susedných krajín. 

Slovensko takisto na rozdiel od svojich susedov nebolo prijaté do Euroatlantických štruktúr 

a nenachádzalo sa v prvej vlne štátov na prijatie do EÚ. Prílevu do roku 1999 nepomohol 

ani spôsob privatizácie majetku štátu, ktorý bol v tom čase realizovaný najmä 

tzv. ,,kupónovou privatizáciou”. Majetok sa dostal do rúk drobných vlastníkov. Negatívna 

bola aj situácia týkajúca sa ďalších dôleţitých aspektov, ktoré majú vplyv na prílev PZI 

(vysoké daňové zaťaţenie, komplikovaný daňový a právny systém, nízka vymáhateľnosť 

práva, pomalé procesy pri zakladaní spoločností či slabo rozvinutá infraštruktúra). Väčšina 

zahraničných investícií tak nepochádzala od veľkých nadnárodných spoločností, ale bola skôr 
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orientovaná lokálne. Graf (3.4) zobrazuje vývoj PZI v rokoch 1997 aţ 2004. Ľavá os 

zachytáva objem a ročnú zmenu v mil. USD, pravá zas medziročnú zmenu v %.  

 

Graf 3.4  Objem a zmena PZI v rokoch 1997 – 2004 (ľavá os mil. USD, pravá %) 

 

Zdroj: OECD, vlastné spracovanie 

 

V roku 1997 viac ako 80 % investícií boli podniky pod 20 zamestnancov, pričom viac 

ako 50 % všetkých investícií prišlo z Nemecka, Rakúska a ČR. Do roku 1999 prevaţovali 

najmä investície do spoločných podnikov, ktoré mali eliminovať riziká priameho vstupu 

vyuţitým domácich podnikov, ktoré poznajú situáciu v krajine. Takto vznikali prvé výzamné 

investície ako VW Bratislava (spoločný podnik s BAZ Bratislava), BC Torison (Podbrezová 

a francúzska spoločnosť Dirickx) alebo spoločný podnik Tatramat-Whirpool (NBS, 1998). 

Podľa Šipikla (2003) od roku 2000 nastal prudký prílev PZI, ktorý dosiahol v roku 

2000 aţ o 78,4 %. Tento rast bol spôsobený najmä zmenou vlády, ktorá začala byť výrazne 

proeurópsky orientovaná, čo sa prejavilo najmä na prijatí SR za plnoprávneho člena EÚ spolu 

s okolitými štátmi, napriek tomu, ţe tento scenár vyzeral len niekoľko rokov predtým 

ako veľmi nepravdepodobný. Samotný vstup do EÚ bol veľmi významnou zmenou z pohľadu 

prílevu PZI, vzhľadom k tomu, ţe podľa viacerých štúdií je najvýznamnejším motívom 

k investovaniu v krajine prístup k trhom. 
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Výrazným vplyvom rastu PZI v období od roku 2000 boli privatizačné rozhodnutia. 

Vzhľadom k tomu, ţe išlo o privatizácie najvýznamnejších podnikov na Slovensku, objemy 

investícií dosahovali rekordné hodnoty. V roku 2001 bola sprivatizovaná Slovenská 

sporiteľňa (425 mil. USD) spoločnosťou Erste Bank a Všeobecná úverová banka 

(550 mil. USD) spoločnosťou IntesaBci. V nasledujúcom roku 2002 boli sprivatizované 

spoločnosti ako SPP (Rhurgas, Gaz de France, Gazprom), Západoslovenská energetika 

(EON), Stredoslovenská energetika (Electricite de France) a Slovenská poisťovňa 

(Allianz AG) o celkovej hodnote 2,633 mld. USD, čo prinieslo medziročný nárast objemu PZI 

69,5 %. 

Po roku 2004 sa začala situácia meniť. Bola uţ privatizovaná väčšina štátneho majetku 

ako aj väčšina bývalých štátnych firiem. Slovensko sa stalo plnoprávnym členom EÚ 

a členom OECD. Najdôleţitejšou bola strata konkurencieschopnosti SR v oblasti investícií 

vyţadujúcich si lacnú pracovnú silu. Kým v prvých rokoch existencie štátu prichádzali 

na územie SR najmä investície vyţadujúce výhodu lacnej kvalifikovanej pracovnej sily, 

po roku 2004 začali tieto investície zo Slovenska odchádzať a presúvajú sa do lacnejších 

krajín EÚ ako Rumunsko, Bulharsko, či do ázijských krajín. 

 

3.4 Priebežné zhrnutie 

Vďaka ucelenému systému investičných stimulov, programu podpory subdodávateľov 

a programov na podporu priemyselných zón došlo k výraznému zlepšeniu investičného 

prostredia ČR a SR a k následnému prílivu zahraničných investícií. Zvýšila sa taktieţ 

konkurencieschopnosť ČR v oblasti prílivu zahraničných investícií voči ekonomikám ďalších 

stredoeurópskych krajín. Celý systém investičných stimulov má významný vplyv 

na hospodárstvo ČR a SR, podporuje hospodárske oţivenie a napomáha štátnej aktívnej 

politike zamestnanosti. Tieto tvrdenia dokladá aj index IPEI, ktorý sleduje relatívnu 

úspešnosť krajín v lákaní investorov. Taktieţ sme si predstavili vývoj PZI v ČR 

a na Slovensku v rokoch 1997 aţ 2004. Liberalizácia trhov a privatizácia strategických 

podnikov a celých odvetví dokázali do Česka a Slovenska prilákať vysoký objem PZI. 

Ku koncu roku 2004 to bolo v ČR skoro 40 mld. USD a na Slovensko viac ako 15 mld. USD. 

Je zrejmé, ţe ČR dosahuje asi trikrát väčší príliv PZI ako Slovensko, čo je hlavne dané 

jej rozlohou. 
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4 Komparácia ČR a SR 

Úvod nasledujúcej kapitoly sa venuje rámcovému porovnaniu podmienok vstupu PZI 

do ČR a na Slovensko. Pred samotným porovnaním PZI sa kapitola zaoberá vývojom HDP 

v štandarde kúpnej sily (PPS
5
) na jedného obyvateľa v porovnávaných krajinách a EU27, 

ktorý dovoľuje porovnať krajiny rôznej veľkosti a odstraňuje sa problém rozdielnosti 

v cenových hladinách. Ďalej sa zaoberá samotným porovnaním PZI smerujúce do ČR a na 

Slovensko. Táto komparácia sa venuje vývoju podielu PZI na reálnom HDP (vďaka tomuto 

ukazovateľu je moţné lepšie porovnať PZI smerujúce do ČR a SR), čistou investičnou 

pozíciou, pomocou ktorej sa dá zhodnotiť fáza (podľa Dunninga) PZI v ktorej sa práve tieto 

investície nachádzajú. Následne sa rozoberie teritoriálne a odvetvové smerovanie PZI. Záver 

kapitoly je venovaný rizikám a pozitívnym vplyvom PZI na českú a slovenskú ekonomiku 

 

4.1 Rámcové porovnanie podmienok vstupu PZI do ČR a SR 

ČR a Slovensko patrí medzi krajiny so stabilnou ekonomikou vykazujúce dlhodobý 

rast hrubého domáceho produktu, stabilnú infláciu a taktieţ mierou nezamestnanosti. 

V makroekonomických ohľadoch sa tieto ekonomiky zaradili medzi štandardné ekonomiky 

EÚ. Stabilné makroekonomické podmienky vytvárajú veľmi atraktívne prostredie 

pre zahraničných investorov. 

Slovenská a česká ekonomika sa vyznačujú taktieţ veľmi rozmanitou situáciou na trhu 

práce. Jadrové regióny (s výraznými centrami) sa podmienkami blíţia skôr k tradičným 

členským štátom EÚ s uplatnenou kvalifikovanou pracovnou silou a obmedzeným 

mnoţstvom pracovnej sily vo všetkých segmentoch trhu práce. Periférne regióny 

sa vyznačujú disponibilnou stredne a nízko kvalifikovanou pracovnou silou. 

Významný rozvojový faktor oboch ekonomík podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) 

predstavuje disponibilná technicky a technologicky orientovaná vysoko kvalifikovaná 

pracovná sila. V porovnaní oboch krajín sa dá identifikovať mierny náskok ČR oproti 

Slovensku, ktorý je daný historickou tradíciou. Tu je treba zdôrazniť význam hlavného 

technologického centra ČR mesta Brna, disponujúceho rozsiahlym technologickým parkom 

integrujúcim aktivity súkromného sektoru a verejného technicky orientovaného vysokého 

školstva. Podobnou cestou sa vydalo taktieţ mesto Bratislava. 

                                                 
5
 Purchasing Pover Standard 
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ČR a Slovensko sa vyznačujú dobrou dostupnosťou na silné trhy západnej Európy. 

Táto dostupnosť je daná hlavne kombináciou dvoch faktorov, ktorými sú plná integrácia 

oboch štátov EÚ a s tým súvisiacim jednotným trhom, a relatívne dobrou dopravnou 

dostupnosťou, ktorá je daná výhodnou geografickou polohou v centrálnej časti Európy 

a s tým súvisiacim napojením na transeurópske dopravné koridory. Silná integrácia 

do spoločného trhu EÚ tak eliminuje nedostatky oboch malých národných trhov.  

Obe krajiny vykazujú v globálnom pohľade stabilné politické prostredie, zaisťujúce 

ochranu súkromného vlastníctva. Aj keď obe krajiny vykazujú taktieţ stabilné legislatívne 

prostredie, slabou stránkou ČR a Slovenska je zlá situácia v justícii (resp. vymáhateľnosť 

práva) a dlhodobo málo úspešný boj s korupciou. Kľúčovú úlohu tu zohráva málo účinný 

zákon o zadávaní verejných zákazok a časté nedostatky v interpretácii potrieb verejnej 

podpory. Súdne riadenia sú veľmi zdĺhavé. To vytvára značné nároky v organizácii 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov a vedie taktieţ k častým medzinárodným arbitráţam 

medzi investormi a ČR, končiacim výrokom v prospech investorov. 

Politicko-ekonomická stabilita je podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) deklarovaná 

členstvom krajín v EÚ. V globálnom pohľade sa dá toto členstvo označiť mimo iného 

za významný marketingový nástroj investičnej atraktívnosti oboch krajín. 

Z globálneho hľadiska je významným pozitívnym faktorom oboch ekonomík kultúrna 

blízkosť ČR a Slovenska s krajinami pôvodných investícií (Nemecko, Rakúsko, USA). 

Naopak kultúrne rozdiely medzi stredoeurópskymi a ázijskými krajinami vytvárajú značné 

nároky na komunikáciu medzi domácimi a zahraničnými subjektmi. To sa dá podloţiť 

na príklade juhokórejských investorov Hyundai a Kia (Wokoun a Tvrdoň, 2010). 

Obe krajiny realizujú systém investičných stimulov zahrňujúce širokú škálu tradičných 

nástrojov. V ČR je problematika verejnej podpory investičných stimulov riešená Zákonom 

č. 72/2000 Sb., o investičných stimuloch. Tento zákon sa zameriava hlavne na oblasť 

spracovateľského priemyslu. Vedľa toho je realizovaná podpora technologických centier 

a strategických sluţieb a podpora nových pracovných miest hlavne v regiónoch s vyššou 

nezamestnanosťou. Podľa zákona o investičných stimuloch moţno získať podporu vo forme 

bezúročných pôţičiek na zriadenie nových pracovných miest, bezúročné pôţičky na školenie 

alebo rekvalifikáciu zamestnancov, účelové dotácie na platbu dane z príjmu právnických 

osôb, dotácie na zavedenie novej výroby, dotácie na rozšírenie či modernizáciu výroby. 

Podobné nástroje na podporu PZI sú pouţívané aj na Slovensku. Legislatívny rámec 
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poskytovania podpory je však komplikovanejší. Kľúčovú legislatívu tvorí zákon 

,,o investičných stimuloch a zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov”. Okrem 

toho v roku 2003 vláda SR schválila ,,Národnú stratégiu podpory investícií”, ktorý tvorí 

hlavný koordinačný dokument podpory PZI (Wokoun a Tvrdoň, 2010). 

V oboch ekonomikách stále dominujú nákladovo orientované investície, kde kľúčovú 

úlohu hrá spracovateľský priemysel (automobilové investície). Z odbytovo orientovaných 

investícií sú významné investície v developerských firmách, bankách a poradenských 

spoločnostiach. Vzhľadom k posunu oboch ekonomík smerom k štandardným ekonomikám, 

ktoré predstavujú ekonomiky starých členských štátov EÚ, dochádza k posunu zamerania 

verejnej podpory smerom k investíciám do vedomostnej ekonomiky. 

Inštitucionálny rámec podpory prílivu predstavuje v ČR spoločnosť CzechInvest 

(spadá pod Ministerstvo priemyslu a obchodu) a na Slovensku SARIO (spadá 

pod Ministerstvo hospodárstva SR). Významné sú úlohy regionálnej miestnej správy, resp. 

samosprávy. Tá sa prejavuje hlavne v súvislosti s budovaním priemyselných zón. Úloha 

miestnej a regionálne správy pri podpore PZI je v oboch krajinách veľmi podobná. Miestna 

správa je často iniciátorom budovania priemyselných zón, ktoré sú následne vyuţívané 

zahraničnými investormi. Realizácia priemyselných zón sa najčastejšie deje v kombinácii 

vyuţitia štátnych a samosprávnych prostriedkov. 

 

4.2 Porovnanie PZI v ČR a na SR 

Keďţe sa práca zameriava na komparáciu vývoja PZI v ČR a na Slovensku, 

je potrebné na úvod previesť porovnanie niektorých makroekonomických ukazovateľov. 

Česká a Slovenská ekonomika má veľa spoločných znakov. Obe krajiny, ktoré v minulosti 

tvorili jeden štát, prešli v 90. rokoch 20. storočia transformáciou. Počas nej obe ekonomiky 

prešli z centrálne plánovaného systému na trţný systém. Taktieţ obe krajiny vstúpili v máji 

roku 2004 do EÚ. Tieto zmeny predstavovali pre zahraničných investorov otvorenie skôr 

nedostupných trhov a nové impulzy na investovanie do týchto krajín.  

Príliv PZI v mnohom odpovedá o zdraví hostiteľskej ekonomiky a udrţateľnosti 

ich fundamentov, je indikátorom vonkajšej ekonomickej dôvery v domácom podnikateľskom 

prostredí. Dôvody lokalizácie PZI sa líšia a mnohokrát sa postupom času menia. V prípade 

ČR a aj Slovenska sa najčastejšie uvádza ako hlavný motív vstupu PZI relatívne lacná 
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a kvalifikovaná pracovná sila, stabilné ekonomické prostredie, výhodná geografická poloha, 

moţnosti preniknúť súčasne na domáci a európsky trh a investičné stimuly. PZI vstupujúce 

na územie ČR a Slovenska sa konajú v oveľa väčších objemoch. Problematika 

odchádzajúcich PZI z ČR a SR je v odbornej literatúre doposiaľ len veľmi málo 

spracovaného, čo vyplýva z ich výšky, ktorá je stále na veľmi nízkej úrovni vzhľadom 

k prichádzajúcim investíciám. Z toho dôvodu sa zameriava výlučne len na investície konané 

zahraničnými subjektmi v tuzemsku. 

 

4.2.1 Vývoj HDP v ČR a SR 

Pri porovnávaní vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) sú pouţité dáta uvedené 

v parite kúpneho štandardu (PPS) na obyvateľa. Ide o podiel HDP na jedného obyvateľa 

v parite kúpnej sily. Tento ukazovateľ bol zvolený zámerne, pretoţe dovoľuje zrovnanie 

hospodárskeho vývoja rôzne veľkých krajín a odstraňuje sa rozdiel v cenových hladinách. 

Graf (4.1) znázorňuje vývoj HPD v USD (v PPS) na obyvateľa v rokoch 2004 aţ 2011, 

pričom rok 2011 je predikcia Eurostatu. 

 

Graf 4.1  Vývoj HDP v USD (v PPS) na obyvateľa v rokoch 2004 – 2011 

 

Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie 
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Z grafu (4.1) je zrejmé, ţe hodnoty HDP v PPS na obyvateľa Slovenska sa dlhodobo 

pohybujú niţšie ako hodnoty vykazujúce v ČR. V priebehu sledovaného obdobia sa dá 

pozorovať veľmi podobný vývoj tohto ukazovateľa pri oboch sledovaných krajinách 

a priemere EU27 z dôvodu medzinárodnej globalizácie (krajiny sú medzi sebou previazané, 

čo vedie k podobným trendom vývoja). Tak ako ČR, tak ani Slovensko nedosahuje hodnôt 

priemeru štátov EU27. 

 

4.2.2 Vývoj podielu PZI na reálnom HDP v ČR a SR 

Pre posúdenie významnosti hostiteľskej krajiny a lepšie porovnanie prílivu PZI medzi 

ČR a Slovenskom je lepšie pouţiť namiesto absolútneho ukazovateľa stavu PZI skôr 

ukazovateľ pomerový. Pre komparáciu bol pouţitý ukazovateľ podielu PZI na reálnemu HDP. 

V nasledujúcom grafe (4.2) je naznačený vývoj podielu PZI na reálnom HDP v rokoch 

2004 aţ 2011 v sledovaných krajinách. 

 

Graf 4.2  Vývoj podielu PZI k reálnemu HDP v ČR a SR v rokoch 2004 – 2011 (v %) 

 

Zdroj: OECD, vlastné spracovanie 
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V grafe (4.2) je zaznamenaný zrejmý klesajúci trend vývoja podielu PZI na reálnom 

HDP v ČR a na Slovensku. V roku 2005 sa podľa ČNB (2006) ČR ako jediná z desiatich 

nových členských krajín EÚ dostala medzi 20 najväčších príjemcov PZI na svete. Príliv 

investícií bol značne zvýšený privatizáciou. Došlo k predaju štátneho podielu v českom 

Telecome španielskej spoločnosti Telefónica, taktieţ došlo k predaju Unipetrolu poľskému 

PKN Orlen. Veľkú časť investícií podľa prílohy (3) tvoril reinvestovaný zisk, ktorý si firmy 

nevybrali a ponechali ako ďalšiu investíciu. V roku 2005 dochádza k poklesu podielu PZI 

na reálnom HDP o 5,1 %, čo je najväčší pokles za celé sledované obdobie, čo bolo spôsobené 

hlavne tým, ţe v roku nedošlo k ţiadnej výraznej investičnej akcii ani privatizácii. Podľa 

ČNB (2005) bol príliv tvorení novými investíciami menšieho rozsahu a hlavne navršovaním 

kapitálu v uţ existujúcich podnikoch. V roku 2007 sa príliv PZI do ČR zvýšil, čo bolo 

spôsobené podľa prílohy (3) rastom reinvestovaného zisku, ktorý je v sledovanom období 

najvyšší. Od roku 2008 dochádza k poklesu podielu PZI na reálnom HDP, ktorý sa začína 

zlepšovať aţ od roku 2009. 

V roku 2005 dochádza k poklesu podielu PZI na HDP o 2,1 p.b., aj navzdory 

uskutočneniu investícií juhokórejských firiem, ktoré počas roka zvýšili majetkovú účasť (viz. 

príloha 3), ktorá dosiahla v tomto roku najväčšej hodnoty za sledované obdobie. Značnú časť 

tohto prílivu tvorila investícia KIA Motors (investícia na zelenej lúke). V roku 2006 nastáva 

najväčší nárast podielu PZI na reálnom HDP, čo je podľa NBS (2006) spôsobené 

predovšetkým realizáciou 66% privatizácia Slovenských elektrární. 

K najväčšiemu prepadu v SR dochádza medzi rokmi 2008 a 2009, kedy medziročne 

poklesol podiel PZI na reálnom HDP o 5,01 p.b. a prvýkrát za sledované obdobie sú PZI 

poloţkou zhoršujúcou rast HDP. K tomuto prepadu sa výrazne podpísali podľa NBS (2009) 

rastúce záväzky zahraničných investorov voči slovenským firmám pri súčasnom zníţení 

záväzkov slovenských firiem voči svojim investorom, ktoré sa týkajú rôznych medzi-

podnikových úverových operácii. V roku 2009 v ČR (rovnako ako na Slovensku) tvoria PZI 

najmenšiu poloţku reálneho HDP v období rokov 2004 aţ 2010, kedy sa podieľajú PZI 

len 1,5 % na reálnom HDP. 
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4.2.3  Vývoj čistej investičnej pozície ČR a SR 

V rámci čistej investičnej pozície (Net Outvard Position, ďalej NOIP) sa skúma, 

či krajina investuje viac v zahraničí alebo zahraničné subjekty investujú v tuzemsku. Môţe 

byť buď pozitívna alebo negatívna. Pozitívna je vtedy, ak domáce subjekty investujú 

v zahraničí vo vyššej miere ako investujú zahraničné subjekty v domácej ekonomike. 

Negatívna pozícia je presným opakom. Ako sme sa uţ v predchádzajúcej kapitole zmienili, 

významným teoretickým východiskom pre skúmanie PZI z časového hľadiska je model IDP 

(Investment Development Path). V tomto modely sú PZI skúmané vo väzbe medzi PZI 

realizovanými zahraničnými investormi v jednotlivých krajinách a vývojom investícií, ktoré 

realizujú domáce podniky v zahraničí. Existuje investičný cyklus, ktorého vývoj sa mení 

v závislosti na raste ekonomickej úrovne danej krajiny a na premenách jeho komparatívnych 

výhod. Vychádza sa tu z predpokladu, ţe krajiny zapojené do medzinárodných tokov 

investičného kapitálu prechádzajú piatimi vývojovými štádiami, v ktorých priebehu sa mení 

pomer medzi objemom PZI vstupujúcich do ekonomík a objemom priamych investícií, 

realizovaných podnikmi danej ekonomiky v zahraničí. Grafy (4.3 a 4.4) znázorňujú vývoj 

čistých investičných pozícií v ČR a na Slovensku.  

 

Graf 4.3  Čistá investičná pozícia ČR 

 

Zdroj: CNB, vlastné spracovanie 
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Na základe vyššie uvedeného grafu (4.3) je zrejmé, ţe NOIP v ČR je dlhodobo 

negatívna, z čoho vyplýva, ţe české národné hospodárstvo je dlhodobým príjemcom PZI 

vo vyššej miere, ako je hodnota českých priamych investícií v zahraničí. 

 

Graf 4.4  Čistá investičná pozícia SR 

 

Zdroj: NBS, vlastné spracovanie 
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4.2.4 Vplyv PZI ČR a SR na platobnú bilanciu 

Dopady PZI na PB, hlavne bilanciu tovarov a bilanciu výnosov, sa riadi ţivotným 

cyklom PZI. V počiatočnej fáze ţivotného cyklu dochádza najprv k počiatočným investíciám, 

kedy väčšina majetku je dováţaná, čo sa premietne zvýšením aktív na finančnom účte PB. 

Dovoz investičných statkov je taktieţ spätý so zvyšovaním deficitu obchodnej bilancie. 

Pokiaľ sú PZI zamerané na technicky menej náročnú výrobu, je pridaná hodnota PZI niţšia 

a môţu aj v ďalších fázach ţivotného cyklu pokračovať vyššie dovozy. Vďaka prílivu PZI, 

dochádza taktieţ k prebytkom na kapitálovom účte v dôsledku čoho sa zhodnocuje domáca 

mena. Do problémov sa tak dostávajú domáci vývozcovia, hlavne tí, ktorí na zahraničných 

trhoch nízkou cenou svoje vstupy podriaďujú na domácom trhu. 

V prvých rokoch výroby pôsobia PZI pozitívne na bilanciu výnosov. Reinvestované 

zisky sú v tejto dobe pomerne vysoké, pretoţe zahraniční investori tu rozširujú uţ existujúcu 

výrobu, a naopak sú niţšie repatriované zisky. Pokiaľ sa jedná o exportne orientované 

zahraničné investície, prejaví sa ich príliv pozitívne rastom exportu a zníţením deficitu 

obchodnej bilancie, čím sa nedlhovo financuje deficit beţného účtu a prispieva tak 

k zlepšeniu vonkajšej rovnováhy a stability meny. Zahraniční investori môţu zakladať 

dodávateľsko-odberateľské reťazce s domácimi podnikmi, s čím súvisia pozitívne dopady 

PZI, ako je napríklad prínos nových technológií a manaţérskych postupov alebo taktieţ 

prostredníctvom tejto spolupráce môţu mať domáce podniky lepší prístup na zahraničné trhy.  

V ďalšej fáze ţivotného cyklu PZI, kde je uţ výroba dostatočne rozvinutá, dochádza 

k poklesu reinvestovaných ziskov a k zvyšovaniu odlivu repatriovaných ziskov. Odliv peňazí 

z ekonomiky vo forme dividend zniţuje saldo beţného účtu PB. Naopak vybavenosť tovární 

strojmi a nákladnými technológiami, ktoré uţ netreba dováţať, spôsobia tlak na pokles 

importu, čo bude pozitívne pôsobiť na saldo obchodnej bilancie. Proti negatívnym dopadom 

na PB pôsobí lepšiaci sa deficit obchodnej bilancie prostredníctvom rastúcej exportnej 

vyspelosti ČR. 

Podľa Zmrazilovej (2007) bude záleţitosťou minimálne jednej dekády, neţ začnú 

príjmy z PZI v ČR a na Slovensku vyrovnávať odliv výnosov z PZI v rozsahu, 

ktorý by umoţnil čiastočnú konsolidáciu bilancie výnosov. Je zjavné, ţe toto obdobie bude 

ešte dlhšie. Preto je vysoko pravdepodobné, ţe v priebehu najbliţších rokov dôjde k situácii, 

kedy na pokrytie výplat dividend bude potrebné čerpať dlhový kapitál. Ţivotný cyklus 

priamych investícií podľa Jeřábkovej (2008) odráţal aj vývoj beţného účtu PB v ČR a SR. 
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Graf (4.5) znázorňuje vývoj obchodnej bilancie, bilancie sluţieb, bilancie výnosov 

a saldo PZI v ČR v rokoch 2004 aţ 2011 v mil. USD. 

 

Graf 4.5  Obchodná bilancia, bilancia služieb, bilancia výnosov a saldo PZI SR v rokoch 

2004 – 2011 v mil. USD 

  

Zdroj: CNB, vlastné spracovanie 

 

Z grafu (4.5) je zrejme, ţe hlavným zdrojom deficitu beţného účtu počas celého 
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ktorých nárast zapríčiňuje pokles na bilancii výnosov (v neskoršom období sú odvádzané 

dividendy do zahraničia a tie vplývajú na odliv výnosov a tým pokles bilancie výnosov). 

Významne sa zniţujú výnosy z majetkových investícií v zahraničí a úroky plynúce 

z finančných aktív. Na strane výdajov vzrastajú náklady na zamestnávanie cudzincov 

a dividendy vyplácané zahraničným investorom. Obchodná bilancia sa od roku 2005 dostáva 

do pozitívnych hodnôt (export prevyšuje import) a tento trend trvá aţ do roku 2011. Graf (4.6) 

znázorňuje vývoj obchodnej bilancie, bilancie sluţieb, bilancie výnosov a saldo PZI 

na Slovensku v rokoch 2004 aţ 2011 v mil. USD. 
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Graf 4.6  Obchodná bilancia, bilancia služieb, bilancia výnosov a saldo PZI SR v rokoch 

2004 – 2011 v mil. USD 

 

Zdroj: NBS, vlastné spracovanie 
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4.3 Teritoriálna štruktúra PZI v ČR a SR 

Ako sa uvádza v predchádzajúcej kapitole, teritoriálne členenie investícií vychádza 

zo sídla spoločnosti bezprostredne investujúcej v ČR a na Slovensku. Celá rada nadnárodných 

investícií však investuje z dôvodu daňovej optimalizácie cez tretie krajiny, hlavne 

prostredníctvom dcérskych spoločností zaloţených v Holandsku, Luxembursku, 

alebo na Cypruse. Pri týchto štatistikách je veľmi dôleţité si uvedomiť, ţe krajina prílivu 

investícií často nie je krajina skutočného pôvodu. Holandsko je na prvom mieste napríklad 

najmä vďaka tomu, ţe v tejto krajine je veľmi veľa európskych centrál, cez ktoré sa investície 

formálne realizujú. Príkladom môţe byť firma IBM, ktorá k nám prišla ako holandský kapitál. 

Podobným prípadom sú investície z Cypru a Luxemburska. Z dlhodobého pohľadu 

nevykazuje pôvod prílivu PZI väčšie zmeny. Väčšina PZI pochádza z vyspelých krajín, 

pričom hlavným zdrojom PZI je EÚ. Teritoriálna štruktúra pôvodu PZI je v oboch krajinách 

veľmi podobná. Tabuľky (4.7 a 4.8) znázorňujú teritoriálnu štruktúru PZI plynúcich do českej 

a slovenskej ekonomiky. 

 

Graf 4.7  PZI v ČR za rok 2010 

 

Zdroj: CNB, vlastné spracovanie 
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Graf 4.8  PZI v SR za rok 2010 

 

Zdroj: NBS, vlastné spracovanie 

 

Ako môţeme v grafoch (4.7 a 4.8) vidieť, traja najväčší investori v ČR aj SR 

sú Nemecko, Holandsko a Rakúsko. Na prvom mieste je v oboch sledovaných krajinách 
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sa podieľajú viac ako polovičným objemom na celkových PZI. Ďalší veľkí investori v ČR 

je Luxembursko (7 %), Francúzsko (7 %). Z pohľadu krajín prílevu PZI do SR sú tradične 

silno zastúpené investície zo susedných krajín, hlavne z Rakúska a ČR. Za investíciami z ČR 

je to predovšetkým neexitujúca jazyková bariéra a spoločná minulosť, v prípade Rakúska 

hlavne investície malých a stredných podnikov zamerané na zníţenie výrobných nákladov, 

pričom zároveň sú alokované vo veľkej vzdialenosti od sídla firmy. V oboch týchto prípadoch 

sú investície výraznejšie v západnej časti Slovenska. 

Ak sa pozrieme na opačný smer investícií, t.j. investície v zahraničí uskutočňované 

slovenskými firmami, môţeme vidieť veľmi slabý záujem. Kým vo vyspelých krajinách EÚ 

je pomer objemu prichádzajúcich a odchádzajúcich investícií pomerne vyrovnaný, Slovensko 

je stále len výrazným príjemcom PZI.  
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4.4 Odvetvová štruktúra PZI v ČR a SR 

Odvetvovú štruktúru PZI obdobne ako teritoriálnu ovplyvňuje privatizácia veľkých 

podnikov vo vlastníctve štátu. Okrem toho je odvetvová štruktúra ovplyvnená veľkými 

investíciami na zelenej lúke, ktoré ju vychyľujú k vyššiemu podielu daných sektorov 

v jednotlivých rokoch. PZI smerujú do rôznych sektorov, čo z časti závisí na stupni 

otvorenosti kapitálu. Nasledujúca tabuľka (4.1) sleduje odvetvovú štruktúru ČR a Slovenska 

v roku 2004 a 2010. 

 

Tabuľka 4.1  Odvetvová štruktúra PZI v ČR a SR za rok 2004 a 2010 v % 

Odvetvie 
2004 2010 

ČR SR ČR SR 

Ťažba a dobývanie 1,28 0,57 2,37 1,80 

Priemyselná výroba 40,08 43,45 30,27 34,52 

Dodávka elektriny, plynu a pary 6,67 8,3 8,41 13,32 

Stavebníctvo 1,91 1,08 1,97 1,21 

Veľkoobchod a maloobchod 12,29 13,72 10,28 10,95 

Hotely a reštaurácie 0,94 0,24 0,61 0,23 

Doprava, skladovanie a spoje 6,21 6,09 6,08 4,43 

Finančné sprostredkovanie 16,47 18,32 20,22 20,90 

Nehnuteľnosti 11,29 6,10 15,97 12,28 

Ostatné 2,86 2,13 3,82 0,36 

Zdroj: OECD, vlastné spracovanie 

 

Ako je z tabuľky (4.1) zrejmé, najväčšia časť PZI v ČR a na Slovensku plynie 

do priemyselnej výroby, ktorá tvorí v roku 2010 v ČR 30,27 % a na Slovensku 34,52 %. Toto 

odvetvie zaznamenalo najväčšieho prepadu od roku 2004 pre obe sledované krajiny. Podiel 

priemyslu na celkových PZI klesol o 9,81 p.b. v ČR a o 8,93 p.b. na Slovensku. Druhým 

najväčším odvetvím sa stalo odvetvie finančného sprostredkovania, do ktorého prúdi v ČR 

20,22 % a v SR 20,9 % celkového objemu PZI. Najväčšou pozitívnou zmenou prešlo od roku 

2004 odvetvie nehnuteľností, ktorých podiel vzrástol o 4,68 p.b. v ČR a o 6,18 p.b. 

na Slovensku. Hranicu 10tich percent ešte prekročilo odvetvie veľkoobchodu a maloobchodu, 

ktoré v ČR tvorí 10,28 % a na Slovensku 10,95 % investícií investovaných zahraničnými 

investormi v sledovaných krajinách. 
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Najväčšiu úlohu v štruktúre PZI hrá priemysel a tým sa naskytuje otázka, či štruktúra 

priemyslu ČR a Slovenska konverguje s vyspelými krajinami EÚ, alebo v pozorovaných 

krajinách dochádza k špecializovaným procesom. Podľa ČNB (2011) podobnosť štruktúry 

priemyslu českej a slovenskej ekonomiky s ekonomikami krajín menovej únie zniţuje riziko 

výskytu asymetrického ekonomického šoku.  

Takáto podobnosť sa dá merať pomocou Landesmannovho štrukturálneho koeficientu, 

ktorý porovnáva podiel šiestich hlavných sektorov ekonomiky na celkovej pridanej hodnote 

v ČR a na Slovensku ku krajinám eurozóny.
6
 Tento koeficient nadobúda hodnoty [0,1]. Čím 

bliţšie sa koeficient dostáva k nule, tým viac sa podobá štruktúra priemyslu v českej 

a slovenskej ekonomike krajinám v eurozóne. 

 

Tabuľka 4.2  Landesmannov štrukturálny index pre SR a ČR v rokoch 2004 – 2010 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,20 

SR 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 

Zdroj: CNB, vlastné výpočty 

 

Tabuľka (4.2) zaznamenáva ročný vývoj Landesmannovho indexu v rokoch 

2004 aţ 2010. Je zrejmé, ţe Slovensko počas sledovaného obdobia dosahuje lepších 

výsledkov ako ČR, čo znamená, ţe sa štruktúra priemyslu SR podobá viac štruktúre priemyslu 

v eurozóne ako ČR. Pre obe krajiny je index za celé sledované obdobie pomerne blízko 

                                                 
6
 Landesmannov index je percentuálny podiel i-tého odvetvia na pridanej hodnote ako celku v krajine X. 

Výpočet sa vykonáva osobitne pre kaţdé zvolené obdobie, v našom prípade ročné. Vypočítať sa dá ako: 

𝐼 =     𝑠ℎ𝑘
𝑥 −  𝑠ℎ𝑘

𝑦
 

2
.  𝑠ℎ𝑘

𝑦
/100 

𝑘

 

 

x = porovnávaná krajina (Česko alebo Slovensko) 

y = porovnávaný región (eurozóna) 

k = jednotlivý priemysel 

 

sh
y
k = podiel k-tého priemyslu na celkovom produkte v konštantných cenách regiónu y (v %) 

sh
x
k = podiel k-tého priemyslu na celkovom produkte v konštantných cenách krajiny x (v %) 
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dolnému intervalu. Lepšie hodnoty Landesmannovho indexu v štruktúre SR sú spôsobené 

vysokým podielom priemyslu a niţším podielom sluţieb najmä finančného sprostredkovania, 

nehnuteľností a ďalších sluţieb. V slovenskom priemysle ako celku je navyše vysoký podiel 

pre automobilový priemysel, čo je porovnateľné s Nemeckom. V prípade priemyslového 

šoku, moţno teda predpokladať, ţe jednotná menová politika nebude reagovať na inflačné 

či protiinflačné riziká v slovenskej ekonomike. 

 

4.5 Riziká PZI 

Investori, ktorí presunuli svoju výrobu do ČR a na Slovensko, sú motivovaní presunúť 

svoje aktivity ďalej na východ do krajín ako je Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina a ďalej 

do krajín juhovýchodnej Ázie. V súvislosti s týmto presunom je následne riešená otázka 

rekonverzie (opätovná premena). Doteraz nenastal väčší problém s rekonverziou areálov 

vzniknutých v rámci prílivu PZI, a to aj vtedy, ţe sa dá zaznamenať odliv časti zahraničných 

investorov z ČR a Slovenska. 

Priebeh odchodu investora sa dá doloţiť na vývoji investície v rámci firmy Flextronics 

v Brne, ktorá zostala za očakávaniami. Flextronics je medzinárodná firma, ktorá mala v Brne 

a okolí zamestnávať viac ako 3 tis. zamestnancov a investovať 20 mil. USD. Od štátu získala 

pozemky pre podnikanie za symbolickú korunu, daňovú úľavu na desať rokov a ďalšiu 

podporu v celkovej hodnote okolo 100 mil. Kč. Spočiatku Flextronics plnil všetky svoje 

záväzky. Avšak začiatkom roku 2002 pomerne nečakane zníţil počet zamestnancov a zahájil 

tak proces, ktorý viedol k odchodu z Brna. V dobe brnenskej investície Flextronics 

zamestnával pribliţne 70 tis. pracovníkov a evidoval ročný obrat okolo 13 mld. USD. 

Flextronics prakticky funguje ako skrytá firma, tj. bez marketingových aktivít, investícií 

do obchodu, fakticky nemá svoju predajnú značku pre konečného spotrebiteľa. Špecializuje 

sa na lacnú výrobu pre veľkých odberateľov, ktorými sú napríklad Microsoft, Nokia, Xerox, 

Philips, Cisco atd. Na rozdiel od týchto spoločností nedokáţe ovplyvniť konečného 

spotrebiteľa. Flextronics má okolo osemdesiat tovární po celom sveta, a to ako v krajinách 

s drahou pracovnou silou (8 továrni vo Švédsku), tak v štátoch, kde je pracovná sila lacná 

(Malajzia, Čína). Práve obrovské mnoţstvo výrobných kapacít firme umoţňuje pruţne 

presúvať výrobu tam, kde to je výhodné, hlavne na základe vývoja na pracovnom trhu. 

A to práve Flextronics spravil. V prospech Flextronicsu je potrebné dodať, ţe pri svojom 

odchode aktívne spolupracoval s verejnou správou na vyriešenie situácie (Hlavenka, 2002). 
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Príklad firmy Flextronics podľa Wokouna a Tvrdoňa (2010) dokladá, ţe vývoj 

pracovného trhu vedie k potrebe rekonverzie priemyslových areálov. Zásadným faktorom 

však nie je iba vývoj na trhu práce. Ako dokladá prípad firmy LG Phillips, nie menej 

významný je odbytový trh, ktorý sa neustále premieňa. Doposiaľ sa nachádzajú pomerne 

ľahko ďalší investori, ktorí odchádzajúcich investorov nahradzujú. Je to dané hlavne tým, 

ţe štrukturálne zmeny vo svetovej ekonomike nie sú tak zásadné, aby sa priemyslová výroba 

vzniknutá okolo roku 2000 musela zásadne zmeniť. Je otázkou či bude moţné previesť 

podobne ľahko rekonverzie za 10 alebo 20 rokov. Zásadný vplyv na riešenie rekonverzie bude 

mať presná lokalizácia danej investície. V tejto súvislosti sa zdá ako pozitívne, ţe nové 

investície sú lokalizované na dopravných a rozvojových osách, kde sú predpoklady 

rekonverzie vysoké. Naopak významným nebezpečenstvom je charakter stavieb, ktorý často 

poskytuje len malé mnoţstvo pre premenu na iný druh výroby. 

 

4.5.1 Pozitívne vplyvy PZI na ČR a SR 

V oboch ekonomikách sa dá identifikovať pozitívny vplyv PZI, a to v mnohých 

ohľadoch (Wokoun a Tvrdoň, 2010): 

 zahraniční investori v obecnej rovine racionálne reagujú na situáciu na trhu práce. 

V technologicky vyspelých regiónoch vyuţívajú technicky a technologicky orientovanú 

pracovnú silu (IBM v Brne), naopak v regiónoch periférnych vyuţívajú výhod vyplývajúcich 

z niţšej ceny kvalifikovanej pracovnej sily (Hyundai Nošovice). V niekoľko prípadoch 

sa dá taktieţ identifikovať značný vytesňovací efekt na trhu práce (TPCA
7
 v Kolíne), 

 PZI prispievajú k technologickému rozvoju. Okrem špecifických investícií v rámci 

technologického parku v Brne, ktoré sú úplne orientované na výskum a vývoj, predstavujú 

aj beţné PZI spracovateľského priemyslu často významný prínos v tejto oblasti 

prostredníctvom prinášaných technologických poznatkov z domovského regiónu investora, 

ktoré sa difúzne šíria v regióne investície. Pozitívne sa dá hodnotiť hlavne technológia 

a postupy vzťahujúce sa k ekologizácii výroby, 

 PZI pôsobia na rozvoj malého a stredného podnikania v dvoch smeroch. Jednak 

sú zahraniční investori a domáce subjekty malého a stredného podnikania v konkurenčnom 

vzťahu, hlavne na trhu práce, ale zároveň je tu vytvorený silný dodávateľsko-odberateľský 

                                                 
7
 Toyota Peugeot Citroën Automobile je jointventure firiem Toyoty Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën 
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vzťah, kedy zahraniční investori pôsobia v úlohe odberateľov. Pre malé a stredné podnikanie 

prevyšuje pozitívna odberateľská úloha negatívne pôsobenie konkurencie, 

 zlepšovanie podnikateľského image (hlavne na národnej úrovni), čo sa dá doloţiť 

na príklade väzby rozvoja automobilového priemyslu (v ČR a Škoda Auto a na Slovensku 

Volkswagen). Image regiónu je v kontexte rozhodovania na báze neistoty veľmi významný 

doplnkom kvantifikovateľných lokalizačných faktorov, 

 PZI umoţňujú penetráciu na nové trhy, kde pôsobia materské spoločnosti. Ako príklad 

môţeme uviesť investíciu TPCA v Kolíne vo väzbe na francúzsky trh. 

 

4.6 Priebežné zhrnutie 

Predchádzajúca kapitola sa zameriavala na kvalitatívne a kvantitatívne porovnanie PZI 

v ČR a na Slovensku. Pred samotným porovnaním boli porovnané podmienky vstupu PZI 

do českej a slovenskej ekonomiky. Ďalej boli porovnané PZI ako podiel reálneho HPD 

(vďaka tomuto ukazovateľu je moţné lepšie porovnať priame investície smerujúce na územie 

ČR a SR), čistá investičná pozícia, z ktorej vyplynulo, ţe sa PZI nachádzajú na krivke IDP 

v druhej fáze, pričom sa postup do ďalších fáz javí veľmi sporným. V súčasnej dobe 

je pravdepodobnejší rast NOIP v prípade, keby zahraniční investori začali odchádzať 

z krajiny, ako rýchly nárast odchádzajúcich priamych investícií, ktoré by svojou dynamikou 

prebehol rast PZI. Následne bola rozobratá teritoriálna a odvetvová štruktúra PZI. Záver 

kapitoly bol venovaný rizikám a pozitívnym vplyvom PZI na českú a slovenskú ekonomiku. 
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5 Záver 

Prirodzenou súčasťou českej a slovenskej ekonomiky sú investície realizované 

zahraničnými subjektmi v týchto krajinách (PZI) z dôvodu svetovej globalizácie. Ekonómovia 

sa zhodujú pri hodnotení pozitívnych efektov PZI na ekonomiku hostiteľskej krajiny, ale ich 

názory sa rozchádzajú pri posudzovaní miery efektivity takýchto investícií.  

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie PZI z kvantitatívneho a kvalitatívneho 

hľadiska v ČR a na Slovensku, pričom čiastočným cieľom bolo porovnanie investičných 

stimulov poskytovaných na území ČR a Slovenska. 

Práca bola rozdelená do piatich samostatných kapitol vrátane úvodu a záveru. Úvodná 

kapitola sa zamerala na teoretické východiská PZI, kde sa rozobrala ich definícia, ktorá je pre 

ČR a Slovensko stanovená v súlade s OECD. Stručne sa rozobralo ich členenie (taxonómia), 

v ktorom sa rozčlenili do štyroch základných skupín (miera kontroly zahraničného vlastníka, 

motív vstupu, spôsob vstupu a špecializácia materskej firmy). Ďalej sa stanovilo delenie PZI 

na základe času, v ktorom sa identifikovalo päť štádií vývoja PZI. Tieto fázy stanovil 

Dunning (1998), ako významné teoretické východisko pre skúmanie PZI z časového hľadiska 

(model IDP), ktoré sa prakticky aplikovali na ČR a Slovensko v štvrtej kapitole. Nakoniec 

boli načrtnuté dopady PZI na hostiteľskú krajinu, keďţe sa práca viac zameriava na investície 

plynúce do tuzemska. Tieto dopady sa členia z časového hľadiska (krátkodobé a dlhodobé), 

na priame a nepriame a nakoniec z hľadiska vplyvu na domácu ekonomiku (pozitívne 

a negatívne). 

Tretia kapitola sa venovala problematike investičných stimulov a vývoji PZI v rokoch 

1997 aţ 2004. V tejto kapitole bol splnený čiastočný cieľ, ktorý sa stanovil na začiatku. 

Vďaka ucelenému systému investičných stimulov, programu podpory subdodávateľov 

a programov na podporu priemyselných zón došlo k výraznému zlepšeniu investičného 

prostredia ČR a SR a k následnému prílivu zahraničných investícií. Zvýšila sa taktieţ 

konkurencieschopnosť ČR a Slovenska v oblasti prílivu zahraničných investícií voči 

ekonomikám ďalších stredoeurópskych krajín. Celý systém investičných stimulov má 

významný vplyv na hospodárstvo ČR a SR, podporuje hospodárske oţivenie a napomáha 

štátnej aktívnej politike zamestnanosti. Investičné stimuly poskytované jednotlivými 

krajinami sú prevaţne rovnaké, čo je dané rovnakými princípmi legislatívy o štátnej podpore, 

ktoré sú kompatibilné s EÚ (acquis communautaire), platnými od vstupu ČR a Slovenka 

v máji 2004. Menšie rozdiely môţu byť dané aj tým, ţe krajiny uvádzajú jednotlivé sumy 
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v národných menách a kurz týchto mien sa v čase značne mení. Tieto tvrdenia dokladá 

aj index IPEI, ktorý sleduje relatívnu úspešnosť krajín v lákaní investorov. Taktieţ sme 

si predstavili vývoj PZI v ČR a na Slovensku v rokoch 1999 aţ 2004. Liberalizácia trhov 

a privatizácia strategických podnikov a celých odvetví dokázali do Česka a Slovenska 

prilákať vysoký PZI. Ku koncu roku 2004 to bolo v ČR skoro 40 mld. USD a na Slovensko 

viac ako 15 mld. USD. Je zrejmé, ţe ČR dosahuje asi trikrát väčší príliv PZI ako Slovensko, 

čo je hlavne dané jeho rozlohou. 

V poslednej kapitole bol naplnený hlavný cieľ práce a to zhodnotenie PZI 

z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska v ČR a na Slovensku. Pred samotným porovnaním 

boli sledované podmienky vstupu PZI do českej a slovenskej ekonomiky. Ďalej boli 

porovnané PZI ako podiel reálneho HPD (vďaka tomuto ukazovateľu bolo moţné lepšie 

porovnať priame investície smerujúce na územie ČR a SR). Tento ukazovateľ má klesajúci 

trend v oboch sledovaným krajinách, pričom v roku 2009 sa pri Slovensku dostáva 

do záporných hodnôt, čo znamená, ţe v tomto roku prvýkrát PZI zhoršovali reálny HDP. 

Ďalej bola rozobratá čistá investičná pozícia, z ktorej vyplynulo, ţe sa PZI nachádzajú 

na krivke IDP v druhej fáze, pričom sa postup do ďalších fáz javí veľmi sporným. V súčasnej 

dobe je pravdepodobnejší rast NOIP v prípade, keby zahraniční investori začali odchádzať 

z krajiny, ako rýchly nárast odchádzajúcich priamych investícií, ktoré by svojou dynamikou 

prebehol rast PZI. Následne bola rozobratá teritoriálna a odvetvová štruktúra PZI. Najväčšiu 

úlohu v odvetvovej štruktúre PZI hrá priemysel a tým sa naskytuje otázka, či štruktúra 

priemyslu ČR a Slovenska konverguje s vyspelými krajinami EÚ alebo v pozorovaných 

krajinách dochádza k špecializovaným procesom. Podobnosť štruktúry priemyslu českej 

a slovenskej ekonomiky s ekonomikami krajín menovej únie zniţuje riziko výskytu 

asymetrického ekonomického šoku. Túto analógiu zmeral Landesmannov index, z ktorého 

vyplynulo, ţe Slovensko počas sledovaného obdobia rokov 2004 aţ 2010 dosahuje lepších 

výsledkov ako ČR, čo znamená, ţe sa štruktúra priemyslu SR podobá viac štruktúre priemyslu 

v eurozóne ako ČR. Pre obe krajiny je tento index pomerne blízko dolnému intervalu. Lepšie 

hodnoty v štruktúre SR sú spôsobené vysokým podielom priemyslu a niţším podielom sluţieb 

najmä finančného sprostredkovania, nehnuteľností a ďalších sluţieb. V slovenskom priemysle 

ako celku je navyše vysoký podiel pre automobilový priemysel, čo je porovnateľné 

s Nemeckom. V prípade priemyslového šoku, moţno teda predpokladať, ţe jednotná menová 

politika nebude reagovať na inflačné či protiinflačné riziká v slovenskej ekonomike. Záver 

kapitoly bol venovaný rizikám a pozitívnym vplyvom PZI na českú a slovenskú ekonomiku. 
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