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Abstrakt 

Cílem předložené doktorské dizertační práce je objasnit vztah mezi ekonomickou prosperitou 

zemí a kvalitou právního prostředí. Výchozí hypotéza zní, že vyšší kvalita právních institucí a 

lepší vymezení a ochrana vlastnických práv přinášejí zemi také lepší podmínky pro 

ekonomickou prosperitu. Práce metodologicky vychází ze soudobých institucionálních směrů 

v ekonomii. Teoretická část poskytuje náhled na interakci práva a ekonomie; zvlášť se věnuje 

vymezení vlastnických práv a jejich vztahu k ekonomickému rozvoji zemí v historickém 

kontextu. V empirické části je využita metoda vícenásobné regresní analýzy pro zjištění 

vztahu mezi právními institucemi a ekonomickou výkonností postsocialistických zemí ve 

srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Z rešerší empirických studií i z výsledků vlastní 

ekonometrické analýzy vyplývá, že k dosažení vysoké ekonomické úrovně přispívá 

důvěryhodné právní prostředí s jasně vymezenými a chráněnými vlastnickými právy. Naproti 

tomu vztah právních institucí a ekonomického růstu v daném období není tak jednoznačný. 

Výsledky analýzy ukazují, že nízká kvalita právního prostředí nebrání některým zemím 

dosahovat vysoká tempa růstu HDP, a to především tehdy, pokud se pohybují hluboko pod 

svým potenciálem, a navíc mají vysoké příjmy z exportu palivoenergetických surovin. 

Z hlediska dlouhodobé perspektivy však kvalitní právní instituce v rámci stabilního 

institucionálního prostředí motivují subjekty k vyšší akumulaci fyzického i lidského kapitálu a 

investicím do technologického pokroku, čímž vytvářejí podmínky pro ekonomickou 

prosperitu.      

  



Abstract 

The goal of the doctoral thesis is to clarify the relationship between quality of legal 

environment and economic prosperity of countries. The default hypothesis is that higher 

quality of legal institutions and a better definition and protection of property rights provide 

better conditions for economic prosperity. The work is methodologically based on 

contemporary institutional approach in economics. The theoretical section offers insight into 

the interaction of law and economics; especially, it deals with the definition of property rights 

and their relationship to the economic development of countries in a historical context. In the 

empirical part, multiple regression analysis method is used for determination the relationship 

between legal institutions and economic performance of post-socialist and other European 

countries. Research results of empirical studies and own econometric analysis show that high 

economic level is supported by credible legal environment with clearly defined and protected 

property rights. In contrast, the relationship between legal institutions and economic growth in 

a given period is not so clear. Analysis results show that the low quality of the legal 

environment does not prevent certain countries from high GDP growth rate; especially, if they 

operate well below its potential, and they have high revenues from exporting fuel and raw 

materials. In the long-term perspective, however, quality legal institutions within a stable 

institutional environment motivate agents to a higher accumulation of physical and human 

capital and investment in technological progress and so create conditions for economic 

prosperity. 
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ÚVOD 

Hospodářská politika, která usiluje o dlouhodobou ekonomickou prosperitu země, si 

nevystačí s tradičními ekonomickými cíli, jimiž jsou vyvážený a stabilní ekonomický růst, 

nízká míra nezaměstnanosti, nízká a stabilní míra inflace a vnější rovnováha, 

reprezentována vyrovnanou platební bilancí a stabilním devizovým kurzem. Tyto základní 

cíle je třeba doplnit o další dimenzi, která by se měla promítnout společně s tradičními cíli 

v dlouhodobém zvyšování bohatství země – ve vyspělé strukturální a technologické úrovni 

hospodářství, v rozvoji a kvalitě lidského kapitálu, ve zlepšení, nebo alespoň udržení stavu 

životního prostředí a v důvěryhodnosti země, která dodržuje všechny své vnitřní i vnější 

závazky a garantuje svým občanům nezbytná lidská práva a svobody. 

Zkoumáním faktorů, které přispívají k ekonomické prosperitě zemí, se ekonomové 

zabývají již odpradávna – v centru jejich pozornosti většinou stojí efektivní využití 

klasických výrobních faktorů, jakými jsou přírodní zdroje, práce a kapitál. Nejznámější 

moderní teorie růstu, vycházející z neoklasické produkční funkce, zahrnuje ve svém 

modelu tyto tradiční výrobní faktory (vybavenost kapitálem a velikost pracovní síly) a 

exogenně k nim přidává technologický pokrok, který posouvá hranice stálého stavu a 

umožňuje tak další ekonomický růst země. Nová teorie růstu pak přichází s endogenním 

technologickým pokrokem, přímo zabudovaným do modelu, a mnohem širším pojetím 

kapitálu v podobě lidského kapitálu bez klesajících mezních výnosů. 

Přesto se především podle empirických výzkumů zdá, že existují i další faktory, které 

nějakým způsobem stojí za rozdílnou ekonomickou výkonností zemí. Ekonomové, kteří se 

těmito „netradičními“ činiteli ekonomické prosperity zabývají, hovoří o politických nebo 

institucionálních předpokladech dlouhodobého ekonomického růstu. Země totiž může být 

relativně dobře vybavena klasickými výrobními faktory, může mít k dispozici přírodní 

zdroje i pracovní sílu, přesto jejich efektivní využití může narážet na hranice celkového 

institucionálního prostředí země. Nepříznivé institucionální podmínky, mezi něž patří také 

právní instituce společně s vymezením a ochranou vlastnických práv, nedovolují optimální 

využití výrobních faktorů a brání akumulaci kapitálu i uplatnění nových technologií. Země 

zůstává pod svým potenciálem, případně jsou výrobní faktory země využívány 

extenzivním způsobem bez dlouhodobějšího pohledu na celkový ekonomický rozvoj. 
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CÍL A STRUKTURA PRÁCE 

Cílem práce je objasnit vztah mezi ekonomickou prosperitou zemí a kvalitou jejich 

právního prostředí. Při sledování ústředního cíle práce lze vymezit tři dílčí cíle, které 

napomohu naplnění hlavního cíle: 

1. dílčí cíl: Nalezení průniku práva a ekonomie ve vývoji ekonomického myšlení v 

kontextu dané historické doby, tzn. propojení přístupů jednotlivých autorů do 

uceleného obrazu. 

2. dílčí cíl: Protože nedílnou součástí právního prostředí je vymezení a ochrana 

vlastnických práv, je druhý dílčí cíl zaměřen na nalezení odpovědi na otázku, jaká 

vlastnická práva lze považovat za optimální pro formování podmínek dlouhodobé 

ekonomické prosperity zemí.  

3. dílčí cíl: V empirické části potvrdit či vyvrátit vztah mezi kvalitou právního prostředí 

a ekonomickou prosperitou na příkladu bývalých socialistických zemí v evropském 

kontextu.  

Ve své práci vycházím z hypotézy, že vyšší kvalita právních institucí a lepší 

vymezení a ochrana vlastnických práv přinášejí zemi také lepší podmínky pro ekonomickou 

prosperitu. V souladu s Northovou teorií path dependence předpokládám, že změna kvality 

právního institucionálního prostředí je záležitostí dlouhodobou, proto se domnívám, že se v 

krátkém období několika let nemusí kvalita právních institucí projevit. Z dlouhodobějšího 

pohledu by však u zemí s vyšší kvalitou právního institucionálního prostředí měla být 

pozorována vyšší ekonomická prosperita, měřená dosaženou ekonomickou úrovní. 

Práce je složena ze tří základních částí. První, teoretická část je věnována vztahu 

práva a ekonomie v rámci ekonomických teorií v kontextu hospodářských dějin. Zvláště se 

zaměřím na postavení vlastnických práv a jejich vliv na ekonomiku zemí.  

Druhá část se věnuje rešerši empirických prací, které se zabývají vztahem mezi 

kvalitou právního prostředí, vlastnickými právy a ekonomickou prosperitou.  

Ve třetí části předložím empirickou studii, jejímž cílem je analýza vztahu 

ekonomické prosperity a kvality právního prostředí a utváření vlastnických práv v zemích 

bývalého socialistického bloku. Postsocialistické země, z nichž některé v minulosti po 

určitou dobu setrvávaly v rámci jednoho státního útvaru (jako země bývalé Jugoslávie 

nebo Sovětského svazu), prodělaly v posledních dvaceti letech velkou změnu 

institucionálního rámce; součástí této transformace byly také změny vlastnických vztahů.  
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1 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Metodologie představuje především souhrn vědeckých postupů (metod), také ji však 

lze chápat jako analýzu různých metod poznání. Problematika metodologie má své kořeny 

v novověké filosofii a vzniká s vědomím, že poznání je důležitým faktorem společenského 

vývoje (Fajkus, 2005). Ekonomická metodologie poskytuje jakýsi filosofický základ, 

v rámci něhož lze analyzovat ekonomické jevy. Ekonomové se při formulaci svých teorií 

opírají o filosofické argumenty, s jejichž pomocí se snaží dospět k řešení ekonomických 

otázek (viz např. Loužek, 2009; Fajkus, 2005). V průběhu dějin ekonomického myšlení 

byla právě filosofická východiska zkoumání ekonomických jevů předmětem řady 

disputací, kdy proti zastáncům v té době převládajících teoreticko-filosofických konceptů 

vystupovali představitelé alternativních směrů ekonomického myšlení, kteří se více či 

méně vymezovali především vůči metodologickým východiskům neoklasické ekonomie.   

1.1 OBECNÁ METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Většina současných prací v rámci ekonomického main-streamu vychází 

z myšlenkového konceptu neoklasické ekonomie, jehož pilířem je člověk ekonomický 

(homo oeconomicus), jenž se pohybuje na dokonale konkurenčním trhu, který je v 

rovnováze díky cenovému regulačnímu mechanismu. Od ekonomických subjektů očekává 

neoklasická ekonomie racionální chování a sledování vlastního zájmu, což vede 

k maximalizaci efektivnosti a společenskému blahobytu. Společenské prostředí, v němž se 

ekonomické subjekty pohybují, považuje neoklasická ekonomie za dané.  

Dizertační práce vychází metodologicky z nové institucionální ekonomie (NIE), 

kterou Sojka (2010) řadí k novým institucionálním směrům v ekonomii, jejichž cílem je 

analýza vlivu institucí na ekonomickou výkonnost. Institucionální ekonomické směry 

(zahrnující jednak zmiňovanou NIE, jednak další směry jako školu veřejné volby, 

konstituční ekonomii či školu práva a ekonomie) bývají někdy označovány jako nová 

politická ekonomie, jež se podle Gregora (2005) vrací k metodologii a institucionálním 

základům klasické politické ekonomie Adama Smithe, přičemž představitelé NIE podtrhují 

roli sociálních, politických a ekonomických institucí, které determinují chování a jednání 

ekonomických subjektů. Myšlenkový základ NIE tak vidíme v klasické ekonomii i v 

některých neoklasických metodologických východiscích.  
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Neoklasická ekonomie formuluje pomocí dedukce a abstrakce univerzálně platné 

zákony, které platí v každé společnosti i epoše, čímž se liší od jiných směrů ekonomického 

myšlení, které preferují spíše induktivní metody a jež jsou ke tvorbě obecně platných 

zákonů zdrženlivé.
1
 Deduktivní metoda obecně vychází ze všeobecného zákona, výchozí 

premisy, na jejímž základě jsou pak vyvozovány závěry. Vyslovení obecných závěrů 

souvisí s další metodou – s abstrakcí, která je založená na odhlédnutí od odlišností a 

nepodstatných zvláštností, abychom vymezili obecné, podstatné vlastnosti a fixovali je v 

pojmech jako obecných a abstraktních idejích (Ochrana 2009). Neoklasikové pomocí 

abstraktně-deduktivní metody sestavují na základě premis zjednodušující modely, které za 

předpokladu ceteris paribus ověřují na základě dat platnost výchozí hypotézy. Tato práce 

primárně vychází z abstraktně-deduktivní metody, což znamená, že nejprve formulujeme 

hypotézu, z níž logicky odvozujeme důsledky, které pak srovnáváme s pozorovanými jevy. 

Toto srovnání pak hraje úlohu korekce deduktivně odvozených důsledků z hypotézy (viz 

např. Popper, 1997). Ve skutečnosti při zkoumání ekonomických jevů nelze vycházet 

výhradně z deduktivních přístupů. Například podle Fajkuse (2005) nelze deduktivní 

metodu oprostit od prvků indukce, podle něj se za hypoteticko-deduktivní metodou skrývá 

v podstatě souhra induktivních a deduktivních postupů, včetně předpokladu empirických 

daností. Proto také v této práci byla využita empiricko-induktivní metoda, a to především 

při porovnávání a zobecnění výsledků studií, které se zabývají vztahem ekonomické 

prosperity, právního prostředí a charakteru vlastnických práv. 

Ekonomické jevy vnímá neoklasická ekonomie jako podobné přírodním zákonům 

(univerzální zákony tvorby a rozdělování bohatství). Při tom vychází z metodologického 

individualismu, který na rozdíl od metodologického kolektivismu primárně zkoumá 

chování a rozhodování jednotlivců, nikoli jednání společnosti jako celku (když poznáme 

chování jedince, zjistíme, jak se bude chovat celek). Neoklasická metodologická 

východiska se výrazně odlišují od východisek jiných ekonomických směrů, například 

                                                 

1
 Popper (1997) je zastáncem dedukce (přesněji hypoteticko-deduktivní metody) jako hlavního nástroje 

v bádání; známá je jeho metoda falzifikace vědeckých hypotéz (teorií). Pokud experimenty potvrdí hypotézu, 

přijmeme ji. Jestliže jsou však empirická data v rozporu s hypotézou, odmítneme ji. Pokud se podle Poppera 

(1997) hypotéza falzifikuje (vyvrátí), je ji třeba nahradit hypotézou lepší a tu pak následně opět podrobit 

falzifikaci. Tento princip je podstatou vývoje vědy.  

Naproti tomu induktivní metoda zkoumá jednotlivé případy a ty pak analyzuje, zkoumá vztahy mezi těmito 

jevy. Následně zobecňuje prozkoumané vztahy do obecného pravidla (Geršlová, 2005). Podle Ochrany 

(2009) musíme být při formulování závěrů obezřetní a formulovat jej jako závěr pravděpodobnostní. Rozsah 

zkoumaných jevů je totiž vždy omezený (nemůžeme vědět, zda se někde nevyskytují jevy, které našemu 

závěru odporují), vyslovené závěry tedy mají charakter hypotetických tvrzení. 



9 

 

historické školy, z níž také vychází stará (americká) institucionální ekonomie. Základním 

myšlenkovým konceptem těchto směrů je tzv. historické metoda, která ekonomické jevy 

podmiňuje historicky, geograficky i společensky. Historická metoda není specifickou 

metodou používanou pouze v ekonomii, ale metodou, která se hojně využívá ve všech 

společenských vědách. Obecně lze říci, že vychází ze zkoumání vývoje (historie) 

sledovaného jevu či procesu, přičemž nejde jen o deskripci jevu, ale o zachycení vývoje a 

zjištění vnitřních zákonitostí (Geršlová, 2005). Historická metoda je vhodným doplněním 

jiných metod, s nimiž není, jak zdůrazňují Varadzin a Březinová (2003), v protikladu.  

O propojení historického přístupu s neoklasickými metodologickými východisky 

usiluje nová institucionální ekonomie (NIE), která se zaměřuje na analýzu institucí a 

vlastnických práv a na to, jak soubor společenských pravidel ovlivňuje chování lidí. NIE 

sice navazuje na starý (americký) institucionalismus, liší se však od něj metodologickým 

individualismem a tím, že neodmítá neoklasickou ekonomii. NIE však na rozdíl od 

neoklasické ekonomie zdůrazňuje, že je třeba pozorované jevy dát do souvislosti s 

institucionálními vlivy dané společnosti, což je východiskem i této práce.  

Srovnáním metodologických východisek neoklasické ekonomie a institucionálních 

směrů se zabývá druhá kapitola (viz například metodologický individualismus versus 

kolektivismus), přesto je zde třeba zmínit ještě jeden metodologický rozpor. Ve spojení 

neoklasické ekonomie a institucionálních směrů se naplno odráží diskuse, která se táhne 

také řadou dalších ekonomických směrů, a to zda je ekonomie exaktní věda, jež stojí na 

kvantitativních metodách výzkumu, či je především vědou společenskou, v níž je řada jevů 

neměřitelná. Na první pohled lze soudit, že se tyto dva přístupy takřka vylučují, a to 

především v případě staré institucionální ekonomie, která odmítá přílišnou formalizaci a 

matematizaci ekonomické teorie a kritizuje pozitivní ekonomii, upřednostňující eticky 

neutrální poznání ekonomických jevů (viz např. Friedman, 1997). NIE naproti tomu již 

kvantitativní metody ekonomické analýzy neodmítá, např. North usiluje o aplikaci 

ekonometrických metod a institucionální analýzy na dějiny národního hospodářství (Sojka, 

2010).
2
 V posledních letech se tak stále více objevují práce představitelů institucionálních 

směrů, vycházející z neoklasické teorie růstu, již rozšiřují o institucionální proměnné 

odrážející kvalitu sociopolitického prostředí (politická stabilita, korupce, role práva aj.).                 

                                                 

2
 Nobelovu cenu obdržel North společně s Fogelem za „výzkum dějin hospodářství aplikací ekonomické 

teorie a kvantitativních metod za účelem vysvětlení hospodářské a institucionální změny“. Podobně nositel 

Nobelovy ceny O. Williamson rozšířil NIE mj. formalizací ekonomie transakčních nákladů (Loužek, 2009). 
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1.2 METODY EMPIRICKÉ ANALÝZY 

V empirické části je použita metoda případové studie, která zkoumá určité jevy v 

rámci jednoho případu, který je ohraničen tematicky, historicky (časově) i prostorově. 

Jejím cílem je hluboké porozumění a vysvětlení souvislostí vybraného případu, který byl 

zvolen jako objekt bádání (George a Bennett, 2004). V tomto případě se jedná o skupinu 

zemí, které jsou spojeny jednak společným evropským prostorem, jednak podobnou 

historickou zkušeností s komunistickými režimy a centrálně plánovanými ekonomikami.    

Kromě obecných vědních metod, jakými jsou abstrakce, analýza a syntéza
3
, jsou 

v případové studii využity standardní metody komparace a historická metoda. 

Kvantitativní nástroj analýzy představuje ekonometrický model, který je podle Hampla 

(2000) účelnou a vhodnou metaforou, která umožňuje pochopit v koncentrované a 

zjednodušené podobě procesy, které probíhají v reálném světě. Základem zvoleného 

ekonometrického modelu je regresní analýza, jež zkoumá souvislosti (závislosti) mezi 

dvěma a více statistickými znaky s cílem proniknout do podstaty sledovaných jevů a 

procesů určité oblasti a tím se přiblížit k tzv. příčinným (kauzálním) souvislostem (Seger a 

Hindls, 1995). Stanovení kauzálních souvislostí a rozhodnutí, co je příčinou a co 

následkem, bývá při analýze ekonomických jevů velmi obtížné. Musí být nejprve země na 

určité vyšší ekonomické úrovni, aby mohla být nastolena kvalitní správa země bez 

korupce? Nebo musí země nejprve dosáhnout vyšší kvality vládnutí a pak následně přijde i 

zvýšení ekonomické úrovně? Podobné otázky vyvstávají, analyzujeme-li i vztahy 

ekonomické prosperity a kvality právního prostředí, ochrany vlastnických práv apod. Ve 

zjednodušené realitě ekonometrického modelu je příčinou (determinantou, nezávislou 

proměnnou) kvalita právního prostředí a následkem (vysvětlovanou proměnnou) 

ekonomický růst. Tato kauzalita vychází z neoklasického modelu růstu, nicméně v realitě 

je dost pravděpodobně kauzalita oboustranná.  

Pro zkoumání vztahu mezi právními institucemi a ekonomickou prosperitou zemí je 

v této práci použita především vícenásobná regresní analýza, která je např. podle 

                                                 

3
 Analýza a syntéza patří společně s dedukcí, indukcí či komparací mezi obecné vědní metody, které mají ve 

vědeckém výzkumu univerzální použití. Analýza je myšlenkový postup, kdy daný celek rozložíme na 

jednotlivé části, daný problém vysvětlujeme tím, že prozkoumáme jeho podstatné složky, o nichž se 

domníváme, že mají na celek největší vliv. Analyzujeme také vztahy závislosti mezi různými faktory 

zkoumaných jevů. Syntéza je naproti tomu postupem, kdy na základě výchozích zjištění (ve formě pojmů a 

tezí) formulujeme závěry. Postupujeme tedy opačně (od části k celku) jako v případě analýzy (Ochrana, 

2009). 
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Wooldridge (2009) v rámci ekonomických a sociálních věd stále nejrozšířenějším 

nástrojem empirických analýz. Úkolem regresní analýzy je vystihnout pomocí regresní 

funkce průběh závislosti mezi vysvětlovanou (závislou) proměnnou y a vysvětlujícími 

(nezávislými) proměnnými x. Výstupem jsou nejenom odhady parametrů modelů, ale také 

informace pro tvůrce hospodářské politiky včetně predikce budoucího vývoje 

ekonomických jevů. Ekonometrický model vícenásobné lineární regrese, který zahrnuje 

k vysvětlujících proměnných, lze obecně vyjádřit následovně (Wooldridge, 2009, s. 71): 

 (1.1) 

kde  je úrovňová konstanta; ,  jsou neznámé parametry, které určujeme 

nejčastěji metodou nejmenších čtverců, a proměnná  je náhodná veličina (reziduum), 

která obsahuje další, neznámé faktory ovlivňující vysvětlovanou proměnnou. Hodnota a 

významnost parametrů  determinují validitu testované ekonomické teorie a následně pak 

mohou ovlivnit její aplikaci v hospodářské politice. 

Ekonomové zkoumající determinanty ekonomické výkonnosti včetně 

institucionálních faktorů vycházejí z Cobbovy-Douglasovy produkční funkce, jež je 

základem Solowova neoklasického modelu růstu, který rozšířili Mankiw, Romer a Weil 

(MRW, 1992) o lidský kapitál. Produkční funkce v tomto pojetí nabývá tvaru (MRW, 

1992, s. 416): 

     (1.2) 

kde Y označuje výstup, K fyzický kapitál, H lidský kapitál, L velikost pracovní síly a A 

představuje technologický pokrok. Intenzivní tvar rovnice (výstup y je podílem produkce a 

pracovní síly) zobrazuje závislost proměnné y na akumulaci fyzického a lidského kapitálu 

a na technologickém pokroku A. Podle MRW (1992, s. 410) proměnná A odráží nejenom 

úroveň technologií, ale také přírodní zdroje, klima, instituce aj. Integraci právních institucí 

do růstového modelu je věnována část kap. 5.2. 

1.3 POJETÍ INSTITUCÍ 

Metodologicky tato práce vychází z institucionálních směrů ekonomie, proto je nutné 

pro další výklad pojem institucí vymezit a odlišit jej od pojmu organizace. Jak uvádí 

Mlčoch (1996), běžně se tyto dva pojmy zaměňují. Organizace představuje podle 

Nakonečného (2005) strukturovanou sociální skupinu, která se vyznačuje společnou 
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cílenou, koordinovanou a kontrolovanou činností. Podobně organizace vymezuje North 

(1990) jako skupiny jednotlivců spojených za určitým společným cílem. Organizace mohu 

být politické (politické strany, zastupitelstva aj.), ekonomické (korporace, rodinné firmy, 

odbory), sociální (církve, zájmové kluby a asociace atd.) a vzdělávací (školy apod.).  

Naproti tomu pod pojmem instituce většinou v současné době rozumíme soubor 

pravidel. Mezi organizacemi a institucemi dochází ke vzájemné interakci: na jedné straně 

jsou organizace etablovány na základě institucionálního rámce (platných pravidel), na 

druhé straně působení organizací ovlivňuje vývoj a změny stávajících institucí. 

Ekonomové, kteří pojem instituce začali používat jako první, byli na přelomu 19. a 20. 

století představitelé staré (americké) institucionální ekonomie (např. Veblen a Commons).  

Podle Veblena (1999) lze na každou společnost pohlížet jako na výrobní či 

ekonomický mechanismus, jehož strukturu tvoří to, co nazýváme ekonomickými 

institucemi, jimiž se rozumí například soukromé vlastnictví, peníze, peněžní hospodářství, 

organizační formy průmyslového chování, formy organizace kapitálového trhu atd. Tyto 

instituce představují obvyklé metody udržování života společnosti ve vztahu k jejímu 

materiálnímu prostředí. Institucionální prostředí (metody rozvoje lidské aktivity) vzniklo 

na základě minulých zkušeností, které společnost vtělila do svých institucí. Veblen (1999) 

dělí moderní ekonomické instituce do dvou jasně odlišných kategorií – peněžní a 

produktivní, přičemž do první skupiny patří činnosti související s vlastnictvím a jeho 

nabýváním, do druhé pak činnosti související s řemeslnou prací a výrobou. S rozvojem 

lidských znalostí a dovedností a změnou stávajících podmínek se však pravděpodobně 

stanou dosud fungující instituce neefektivní. Technický pokrok, změny v populaci nebo 

organizaci výroby vyžadují alespoň pro část společnosti přijmout změny zavedených 

pravidel, obvyklých vztahů a návyků. Na změnu stávajícího institucionálního prostředí 

(včetně změny v názorech lidí na to, co je dobré a správné) a jeho přizpůsobení se novým 

podmínkám mají vliv především ekonomické síly a „tlak finanční nouze“. Podle Veblena 

však tento ekonomický tlak, provázející rozvoj institucí a celkovou adaptaci na nové 

ekonomické podmínky, nepociťují příslušníci privilegované, zahálčivé třídy, která nemusí 

dennodenně zápasit o prostředky k životu a je tak před těmito tlaky chráněna. 

Instituce v definici představitele nové institucionální ekonomie D. C. Northa (1994, 

s. 441, 442) chápeme jako „lidmi vytvořená omezení, která vnášejí strukturu do lidského 

jednání“. Formální instituce mají oporu v zákonné úpravě dané země – patří sem 

legislativní systém (především úprava vlastnických vztahů) a politické, ekonomické a 
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společenské instituce, které silně ovlivňují ekonomické prostředí. Formální instituce mají 

svou danou strukturu a řád. Naproti tomu popsat strukturu neformálních institucí je 

obtížné. Jedná se o normy chování, ustálené zvyky, tradice a vše, co můžeme nazvat 

kulturou společnosti, která stejně jako formální instituce výrazně ovlivňuje jednání firem i 

dalších ekonomických a politických subjektů. Dodržování neformálních pravidel je právně 

nevymahatelné. Protože se ekonomické subjekty pohybují podle představitelů NIE na poli 

nejistoty s asymetrickými informacemi, je nezbytné pro efektivní fungování ekonomiky 

nastolit příznivá pravidla, která však nespočívají jen v přijatých zákonech, nýbrž jsou 

dlouhodobě utvářena prostřednictvím tradice, zvyklostí a neformálních vztahů. Instituce 

jsou podle Northa (1990) jakýmsi průvodcem ve světě plném nejistoty směrem k lidské 

interakci.  

Voigt (2008) označuje Northovu definici institucí termínem instituce jako pravidlo 

hry
4
 a přidává další přístup k nahlížení na instituce, a to instituce jako výsledek hry nebo 

také instituce jako výsledek lidského jednání, které však nemusí být vždy záměrné 

(vědomé). Vzniklá pravidla tak jsou spíše produktem spontánního, evolučního vývoje.
5
 

Voigt dělí instituce na externí a interní. Externí instituce zahrnují pravidla pozitivního 

práva, tj. souhrn platných právních norem, účinných v daném období, například občanské 

nebo trestní právo, jejichž dodržování je pod státním dohledem. Interní instituce naproti 

tomu odrážejí hodnoty a normy sdílené většinou společnosti, které nejsou prosazovány 

skrze stát, nýbrž ostatními členy společnosti. Patří sem konvence, zvyky, etická pravidla a 

formální soukromá pravidla. Podobně jako Northovy formální a neformální instituce, tak 

Voigtovy externí a interní instituce se navzájem ovlivňují. Jejich vzájemná interakce může 

být v optimálním případě komplementární, pokud na dodržování pravidel dohlíží jak stát, 

tak soukromé subjekty, nebo substituční (interní i externí instituce omezují lidské jednání 

podobným způsobem, na jejich dodržování dohlíží buď stát, nebo soukromé subjekty). 

V případě konfliktního vztahu se může stát, že respektování zvyklostí interních institucí 

znamená porušení pravidel daných externími institucemi. 

                                                 

4
 North (1990) připodobňuje instituce k pravidlům hry v soutěživém týmovém sportu. Také zde máme jednak 

psaná pravidla hry, jednak nepsané kodexy chování, které formální pravidla doplňují (jako například úzus 

záměrně nezranit klíčového hráče soupeřícího týmu). Jak ve sportu, tak i v ekonomickém životě nejsou vždy 

pravidla hry dodržována, za což většinou i v případě nedodržení neformálních pravidel následuje trest. 

5
 Jako příklad pravidel, vzniklých nezáměrným jednáním, uvádí Voigt (2008) jazyková pravidla, která 

vznikla na základě lidského jednání, aniž by je kdokoli předem vědomě navrhnul. Voigt se zde odvolává na 

Hayekovu formulaci „výsledek lidského jednání, nikoli lidského záměru“, která poukazuje na evoluční složku 

vývoje pravidel. 
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2 EKONOMICKÁ PROSPERITA A INSTITUCIONÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ: TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Proč jsou některé země bohaté a jiné se potácejí na hranici chudoby? Co přináší 

zemím dlouhodobou ekonomickou prosperitu? Takové a podobné otázky si kladou 

ekonomové i filosofové již po staletí. V některých etapách vývoje ekonomického myšlení 

se myslitelé soustřeďují spíše na identifikaci výrobních faktorů a jejich zasazení do 

zjednodušených růstových modelů s použitím kvantitativních metod zkoumání, bez 

zkoumání vlivů širšího společenského rámce (příkladně v neoklasické ekonomii). V rámci 

jiných ekonomických teorií, jako je například institucionální ekonomie, zasazují badatelé 

otázky bohatství, prosperity zemí a dlouhodobého ekonomického rozvoje do kontextu 

celkového historického a společenského vývoje zemí.  

2.1 STARÝ (AMERICKÝ) INSTITUCIONALISMUS 

Neoklasická ekonomie se svou představou racionálně jednajícího jedince ve světě 

dokonalých informací zasazovala své teorie do daného společenského prostředí, jehož 

vlivem na ekonomické dění se nezabývala. Proti tomuto zúženému pohledu se vymezuje 

institucionální ekonomie (tzv. starý neboli americký institucionalismus, rozvíjející se od 

90. let 19. století do 2. světové války), modifikující ústřední pilíře klasické a neoklasické 

ekonomie a poskytující teoretický rámec pro propojení ekonomického a sociálního pohledu 

na lidské chování. Na jedné straně doplňuje neoklasickou ekonomii zahrnutím 

institucionálních struktur, které řídí a regulují trh, na straně druhé ji nahrazuje v oblasti 

zvolené metodologie, protože odmítá platnost neviditelné ruky, vychází z historismu a 

principu omezené racionality. 

Mezi zakladatele amerického institucionalismu patří vedle R. T. Elyho, W. C. 

Mitchella a J. M. Clarka především Thorstein Veblen, představitel sociálně 

psychologického či behaviorálního směru, a John R. Commons, reprezentant právního 

směru (Sojka, 2010). Americký institucionalismus čelí často kritice, že nevytvořil obecně 

platnou teorii, založenou na abstrakci, nýbrž používal empirické metody shromažďující 

historická fakta, z nichž nevyvozoval obecné závěry. Americký institucionalismus je často 

považován za příliš deskriptivní, což je alespoň v případě Commonse nespravedlivý soud, 

protože se ve svých pracích ekonomickou teorií zabýval. Je však pravda, že jeho teoretická 

díla nejsou příliš citována; jak uvádí Kaufman (2007), je to z důvodu extrémní 



15 

 

nesrozumitelnosti, nesystematického přístupu a spletité džungle hlubokomyslných náhledů 

psaných těžkopádným stylem.
6

 Institucionální ekonomie je považována za značně 

roztříštěnou, i když má samozřejmě některé společné principy (viz Metodologická 

východiska v úvodu práce), dělí se na různé větve, například Texas School, kam patří 

následníci T. Veblena, a Wisconsin School, která je zastoupena příznivci J. R. Commonse.  

Americká institucionální ekonomie se metodologicky utvářela pod vlivem německé 

historické školy, která klade důraz na evoluci ekonomických a sociálních procesů v 

historickém čase a člověka považuje (na rozdíl od neoklasického racionálního konceptu 

homo oeconomicus) za člověka sociologického. Základním prvkem staré institucionální 

ekonomie je omezená racionalita ve světě nedokonalých informací i nedokonalých trhů, 

chování a rozhodování ekonomických subjektů zasazuje do historických a prostorových 

souvislostí. 

Metodologické rozdíly mezi americkým institucionalismem a neoklasickou ekonomií 

můžeme názorně ukázat na tzv. sporu o metodu (Methodenstreit), v němž se střetly názory 

německé historické školy s neoklasickými principy.
7

 Celý spor se týkal použité 

metodologie tehdy nově se tvořící ekonomické vědy, která v Německu a Rakousku 

koncem 19. století nebyla ještě etablována jako nezávislá teoretická vědecká disciplína. 

Národohospodářská nauka se zprvu vyučovala v rámci filosofie, historie a práva a její 

vydělení z mateřských věd jako nové teoretické disciplíny provázely v německém a 

rakouském intelektuálním prostředí tvrdé střety. Jak uvádí Loužek (1999), spor o metodu 

zahrnoval tři hlavní problémové okruhy: spor o abstraktně deduktivní versus empiricko 

induktivní přístup ke zkoumání ekonomických jevů, spor o existenci obecně platných 

                                                 

6
 Nutno přiznat, že i v této práci bylo použito místo primárního zdroje (Commonsovy stěžejní práce 

Institutional Economics) dílo B. E. Kaufmana, který poměrně podrobně Commonsovy myšlenky interpretuje. 

7
 O počátek sporu se zasloužil Carl Menger, významný představitel rakouské školy, která vzešla z 

neoklasické marginalistické revoluce. Proti němu stojí ve sporu o metodu zakladatel a první představitel tzv. 

starší německé historické školy Wilhelm Roscher a představitel mladší fáze téže školy Gustav Schmoller. 

Charakteristickým rysem této školy byl její příklon k historismu, čímž se metodologicky výrazně odlišovala 

od klasické politické ekonomie. Východiskem je především historická empirie, kterou nelze zobecnit v 

univerzální princip, platný v jakémkoli vývojovém stadiu kterékoli společnosti. Historická škola pokládala 

ekonomické jevy za prostorově i historicky relativní, závislé na určitém stadiu ekonomického vývoje. 

Wilhelm Rocher uznával historismus, přece jenom však věřil v existenci obecných zákonů ekonomického 

vývoje, čímž se odlišoval od svého mladšího kolegy, Gustava von Schmollera, který odmítal univerzální 

ekonomické zákony a obecné teorie považoval za deduktivní spekulace, smyslem bádání je podle něj nalézt 

na základě historických zkušeností podstatu společenských jevů. Schmoller měl blízko k americkým 

institucionalistům tím, že studoval instituce v rámci národního hospodářství, a věřil, že takto lze získat 

dostatečnou empirickou základnu pro formování politických doporučení (Holman, 2005). 
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zákonů v ekonomii a spor o metodologický kolektivismus versus metodologický 

individualismus v sociálních vědách. 

1. Spor o oprávněnost abstraktně-deduktivních nebo empiricko-induktivních postupů 

v ekonomii 

Deduktivní přístup neoklasické ekonomie spočívá ve formulování výchozích předpokladů 

(premis), následném zadání vstupních dat a konečném logickém vyvození závěrů. 

Kritikové namítají, že vstupní předpoklady nemusejí korespondovat s empirií, takže závěry 

nejsou hodnověrné. Indukce, preferovaná historickou školou, naopak vychází 

z nahromaděných minulých zkušeností, na jejichž základě – pokud chceme vyvodit obecně 

platné zákonitosti – testujeme platnost hypotézy. Kritikové induktivní metody však říkají, 

že z minulých zkušeností nelze vyvozovat budoucnost, z faktu, že jablko spadlo stokrát na 

zem, ještě nevyplývá, že spadne po stoprvé. Institucionalisté používají při zkoumání 

ekonomických jevů spíše deduktivní přístup, ale věří, že síla dedukce je podpořena 

předpoklady, které vycházejí z historické zkušenosti. 

2. Spor o existenci exaktních zákonů v ekonomii 

Zde se řeší otázka, zda mají být závěry bádání o ekonomických jevech všeobecně platné, 

univerzální. Rakouská škola (a celá neoklasická ekonomie) staví na exaktní teorii, 

všeobecně platných zákonech, byť postavených na silně zjednodušujících předpokladech. 

Představitelé amerického institucionalismu se spíše – stejně jako historická škola – 

přiklánějí k tomu, že ekonomické závislosti jsou podmíněné časem, geografickým 

prostorem, kulturními zvyklostmi a dalšími omezujícími faktory (institucionálním 

prostředím). V rámci historické školy je jim však bližší W. Rocher, který přece jen hledá – 

byť na základě historické zkušenosti – obecně platné zákonitosti ekonomického vývoje.  

3. Spor o metodologický individualismus versus kolektivismus 

Předmětem sporu je primární východisko ekonomické analýzy. Máme začít od člověka 

(jednotlivce) a podle jeho chování a jednání usuzovat na průběh ekonomických jevů ve 

společnosti? Nebo je stěžejní pozorovací „jednotkou“ skupina, která determinuje chování 

jedince? Jak historická škola, tak představitelé amerického institucionalismu jsou na rozdíl 

od neoklasické ekonomie zastánci metodologického kolektivismu. Při ekonomické analýze 

je třeba zohledňovat chování společenské skupiny, její morálku, jazyk, kulturu atd.  

Porovnejme si nyní základní metodologická východiska amerického 

institucionalismu s neoklasickou ekonomií. Neoklasická ekonomie je založena na 
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principech dokonale konkurenčního trhu, který je v rovnováze díky cenovému regulačnímu 

mechanismu, od ekonomických subjektů očekává racionální chování a sledování vlastního 

zájmu, který vede k maximalizaci efektivnosti a sociálnímu blahobytu. Ekonomické 

subjekty alokují zdroje tak efektivně, že neexistuje žádná jiná alternativa, která by zajistila 

jednomu účastníku trhu zvýšení užitečnosti, aniž by si jiný účastník trhu nepohoršil. Tato 

verze společenského blahobytu v podobě pareto-efektivní alokace je podle amerického 

institucionalismu ochuzena o takové principy jako sociální spravedlnost, etika apod. 

Neoklasikové sice připouštějí existenci lidských i tržních nedokonalostí, nicméně je 

považují za natolik zanedbatelné, že je do svých modelů nezahrnují. 

Institucionální ekonomie naproti tomu zkoumá vliv sociálních, politických a 

ekonomických institucí, které determinují chování a jednání ekonomických subjektů, 

zabývá se pravidly distribuce i redistribuce zdrojů i moci, zkoumá vzájemný vztah mezi 

právními a ekonomickými procesy. Základním prvkem je omezená racionalita ve světě 

nedokonalých informací i nedokonalých trhů; americký institucionalismus vychází 

z metodologického kolektivismu, jádrem je tzv. collectiv action a collectiv control, tedy 

jednání, které je determinované společenskou sítí institucí ve formě vlády, odborů, firem, 

rodiny, církve, společenských norem apod., které utvářejí a regulují individuální jednání 

člověka. Cílem amerického institucionalismu je analyzovat jednání člověka i institucí na 

základě historické zkušenosti, s přihlédnutím k proměnným, které neoklasikové 

ponechávali ve svých modelech v pozadí.  

Na rozdíl od neoklasické víry ve volný trh představitelé amerického 

institucionalismu prosazovali státní zásahy do ekonomických procesů.
8
 Například možnost 

nepřiměřeného nátlaku v pracovních vztazích má být podle institucionalistů zmírněna 

pravidly, která omezují absolutní svobodu při sjednávání kontraktů, protože vyjednávání 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se neuskutečňuje na bázi rovnosti například 

z důvodu tržních selhání nebo přetrvávající nezaměstnanosti. Zatímco z pohledu 

neoklasické ekonomie vyústí kolektivní vyjednávání na dokonalém trhu práce v 

                                                 

8
 Například Commons, který se věnoval empirickému výzkumu odborů, kolektivnímu vyjednávání a 

propojení práva a ekonomie, prosazoval regulaci trhu práce, byl zastáncem pojištění v nezaměstnanosti a 

práva na určitou přiměřenou velikost mzdy. Na jedné straně favorizoval dobrovolné aktivity zaměstnavatelů 

a řešení sociálních problémů na tržním principu, zdůrazňoval však, že zaměstnavatelé a trh mají spíše 

zaměstnance pozitivně motivovat a přesvědčovat, než na ně působit donucovacími prostředky jako například 

prostřednictvím strachu ze ztráty zaměstnaní (Kaufman, 2007). 
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„monopolní mzdu“ a přerozdělení zdrojů, z pohledu institucionální ekonomie může 

vyjednávací síla odborů a ochranářská legislativa trhu práce zmírnit pokřivená pravidla hry 

jako například zákony dovolující neregulovanou imigraci (Kaufman, 2007). 

Pravděpodobně nejdále v rámci amerického institucionalismu došel s kritikou tržní 

ekonomiky a celé kapitalistické společnosti Thorstein Veblen. Při zkoumání společenských 

jevů vycházel z pohledu kritické sociologie, která zdůrazňuje zdánlivě neřešitelný rozpor 

moderní společnosti spočívající ve vědomí, že společnost založená na individuálním 

podnikání a svobodném trhu, které je vlastní ekonomická soutěž v konkurenčním prostředí, 

nakonec dospěje k sociální nerovnosti, rozevření nůžek mezi chudšími a bohatšími 

sociálními vrstvami. Veblenovi byl vlastní historický pesimismus, podpořený 

přesvědčením, že se kapitalismus volné soutěže proměnil v kapitalismus finanční 

oligarchie, který globálně expanduje a nese s sebou řadu přímých i skrytých nebezpečí, 

jako je vznik monopolů, burzovní krachy, ekonomické krize (Mlčoch 1996). Veblenova 

kritika kapitalismu a tržní ekonomiky se promítá v jeho rozdělení společnosti na část 

užitečnou (produktivní) a část, která je okázalá a bytostně zbytečná. Tato parazitující část 

společnosti, zahálčivá třída, se věnuje neproduktivním činnostem, místo tvůrčí lidské 

práce je jí vlastní plýtvání, umocněné okázalou spotřebou, kterou chtějí příslušníci 

zahálčivé třídy demonstrovat své společenské postavení.
9

 Naproti tomu produktivní 

činnosti zahrnující fyzickou práci jsou výlučně doménou nižší třídy, které je život 

zahálčivé třídy cizí (Veblen, 1999).
10

  

Zahálčivá třída je tak ve svých životních návycích i názorech na svět silně 

konzervativní, instinktivně cítí odpor vůči jakémukoli odklonu od zavedených způsobů 

konání a tradičních pravidel. Tím, že se zahálčivá třída nemusí přizpůsobovat změněným 

ekonomickým podmínkám, stává se brzdou společenského vývoje, stojí v cestě inovacím a 

rozvoji společenské struktury. Averzi ke změně posiluje vzájemná provázanost a 

soudržnost institucionálního systému, lidé mají obavu, že pokud změní jeho určitou část, 

celý systém se stane nestabilním. Instituce zahálčivé třídy tak podle Veblena (1999) brání 

                                                 

9
 Tato myšlenka se stala základem tzv. Veblenových statků, u nichž se při snížení ceny projeví pokles 

poptávky určité vrstvy obyvatelstva, jelikož jako levnější statek již nedemonstruje jejich společenský status.  

10
 Otázkou je, kam by Veblen, sám univerzitní profesor, řadil duševní činnost člověka. Navíc potřeba 

vyrovnat se „sousedům od vedle“ není charakteristická jen tehdejší kapitalistické společnosti, jak se Veblen 

domníval, nýbrž stopy demonstrativní spotřeby jistě vysledujeme i v naší nedávné minulosti i současnosti. 

Vzpomeňme si například na filmy Zítra to roztočíme, drahoušku nebo Co je doma, to se počítá, které vtipně 

ztvárnily demonstraci „okázalé spotřeby“ i v tehdejší „nekapitalistické“ společnosti. 
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kulturnímu rozvoji společnosti jednak vlastní strnulostí, jednak tím, že svým příkladem 

nabádá ostatní členy společnosti k okázalému plýtvání a konzervativnímu přístupu 

k životu. Navíc prostřednictvím rigidního institucionálního systému přispívá k nerovné 

distribuci bohatství a prostředků na živobytí, čímž odčerpává nižší třídě energii, potřebnou 

pro případné změny institucionální struktury. Kvůli instituci zahálčivé třídy, která 

nejchudší vrstvě vnucuje svou představu majetkového soupeření, tak získávají příslušníci 

nižších tříd vlastnosti zahálčivé třídy, které jim nebyly původně vlastní, a jejich 

produktivní rysy v takovém zápase zakrňují. Fungování zahálčivé třídy tak snižuje 

produktivní výkonnost společnosti a zpomaluje adaptaci lidské přirozenosti.  

Veblen odmítá klasickou podobou člověka ekonomického – podle Veblena je 

ekonomický člověk, jehož jediným zájmem je vlastní užitek, pro moderní průmysl 

neupotřebitelný. Moderní výroba naopak potřebuje nesobecký, nezávistný zájem o právě 

vykonávanou práci. Podle Petruska (převzato z Veblen, 1999, s. 317, doslov) tvoří základ 

Veblenovy institucionální ekonomie tyto premisy:  

- ekonomický život neprobíhá v sociálním vakuu, ale ve společnosti a společensky;  

- základním prvkem ekonomického i sociálního života je sociální instituce; 

- ekonomický a sociální život je střídání, střet, vznikání a zanikání, konflikt a vzájemné 

ovlivňování ekonomických (a sociálních) institucí; 

- instituce tvoří rámec, podmínku i důsledek ekonomických činností; 

- instituce jsou relativně stabilní, ale nikoli věčné, jsou proměnlivé a jejich evoluce závisí 

především a hlavně na vývoji technologie a techniky. 

Na rozdíl od Veblena ostatní američtí institucionalisté většinou věřili v kapitalismus 

a volný trh, což platí také pro J. R. Commonse, o němž Kaufman (2007) říká, že sice nebyl 

klasický liberál, ale ani sociální demokrat evropského střihu, spíše byl „sociálním 

liberálem“. Ovlivněn historickým pozadím 20. a 30. let 20. století s vysokou mírou 

nezaměstnanosti a celkovou hospodářskou krizí nejenom ve Spojených státech, byl ovšem 

Commons společně s ostatními americkými institucionalisty přesvědčen, že je v rámci 

kapitalistické společnosti nutné regulovat ekonomiku a zabezpečit zaměstnancům určité 

sociální jistoty, které měly fungovat na principech spravedlnosti, rovnováhy sil, 

demokracie, lidskosti a dodržování etických principů.
11

 Commons se zabýval chováním 

                                                 

11
 Vědecké bádání Commonse je úzce spjato s trhem práce, je považován za zakladatele labour ecconomics. 

Commons byl prvním ekonomem, který analyzoval kolektivní vyjednávání (například odborů a politiků). 
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lidí v konkrétním institucionálním prostředí společnosti, které není jednou pro vždy dané, 

jak předpokládá ekonomie hlavního proudu, nýbrž se vyvíjí a mění. U Commonse vidíme 

první zmínky o procesu institucionální změny, kterou se později zabývá D. C. North. 

Commonsovo dílo Institutional Economics (1934) se stalo stěžejním kamenem 

institucionální ekonomie mimo jiné tím, že v něm zavedl do ekonomie pojem transakcí, 

které jsou podle něj fundamentálním prvkem ekonomiky. Commons transakci definuje 

jako „právní přenos vlastnictví“. Transakce, tak jak jsou definovány, nejsou změnami 

komodit ve smyslu fyzického předání, transakce je převod a nabytí práv na budoucí 

vlastnictví fyzické věci podle fungujících pravidel společnosti. Směňována jsou tedy spíše 

vlastnická práva ke statkům než statky samy. Commons rozlišuje v ekonomice mezi 

transakcí vlastnictví (směnou) a produkčním procesem. Transakce je mezilidský sociální 

vztah (man-to-man), protože vlastnická práva vznikají ve společnosti a jsou přenášena 

mezi lidmi, zatímco produkce je vztah fyzický (man-to-nature), protože fyzické vstupy 

jsou transformovány ve výstupy prostřednictvím technologicky determinované produkční 

funkce. Akty produkce a transakce jsou vzájemně oddělené a nesouběžné. Transakce je 

podle Commonsovy definice proces, ve kterém podnikatel nakupuje nebo jinak nabývá 

vlastnická práva k výrobním faktorům (a prodává vlastnická práva k vyprodukovaným 

statkům), zatímco produkce je proces, v němž podnikatel transformuje již vlastněné 

výrobní vstupy v nové formy materiálního bohatství (citováno z Kaufman, 2006).  

Commons svým pojetím transakcí podstatně rozšířil ortodoxní teorii směny. Směna 

vlastnických práv v neoklasické ekonomii se odehrává na trhu a je koordinována cenou, 

zatímco v Commonsově institucionální ekonomii se směna vlastnických práv principiálně 

odehrává skrze dvě instituce – trh a hierarchické organizace – a je koordinována dvěma 

mechanismy, a to cenou a příkazem. Podle Commonse totiž nelze vycházet ze 

všeobecného předpokladu dokonale konkurenčního trhu, naopak trh je podle Commonse 

na straně nabídky charakteristický určitou mírou neurčitosti a nejistoty. Otázka zní, co 

určuje, zda bude směna vlastnických práv probíhat na čistě tržním principu a za jakých 

podmínek? Jinými slovy, volba mezi trhem a autoritou se stává spíše endogenní 

proměnnou (zatímco v neoklasické ekonomii zůstává proměnnou exogenní). Odpovědí na 

tuto otázku se zabýval představitel nové institucionální ekonomie, Ronald H. Coase, pro 

nějž je ústředním motivem otázka volby a jejích transakčních nákladů (podrobněji níže). 
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2.2 NOVÁ INSTITUCIONÁLNÍ EKONOMIE 

Na původní institucionalismus navazuje od 60. let 20. století nová institucionální 

ekonomie (NIE), která není ve svém vymezování se vůči neoklasické ekonomii již tak 

příkrá. Od své starší sestry se liší v některých metodologických východiscích (například 

metodologický kolektivismus amerického institucionalismu versus metodologický 

individualismus NIE), nicméně oba směry ekonomického myšlení mají některé společné 

rysy – více či méně se vymezují vůči neoklasické ekonomii (i když NIE na ni spíše 

navazuje a doplňuje ji) a shodně tvrdí, že pro výkonnost a fungování ekonomiky je 

významné institucionální prostředí, v němž se ekonomické subjekty pohybují.  

Nová institucionální ekonomie se zaměřuje na analýzu institucí a vlastnických práv a 

na to, jak soubor společenských pravidel ovlivňuje ekonomické chování lidí. NIE do jisté 

míry smiřuje neoklasickou metodologii s historickým přístupem, což je výchozím 

principem i pro tuto práci. Z neoklasické ekonomie si NIE ponechala metodologický 

individualismus i potřebu hledání obecně platných ekonomických zákonů či pravidel, 

neoklasickou ekonomii ale rozšiřuje o prvky nejistoty a omezených, asymetrických 

informací. Namísto neoklasické ekonomie nevidí jedince jen jako člověka ekonomického, 

ale především jako člověka smluvních vztahů (contractual man)
12

. Nejvýrazněji se však 

NIE odlišuje tím, že ekonomické jevy zasazuje do institucionálního rámce, který je dán 

mimo jiné také historickým vývojem dané společnosti (path dependence).  

Path dependence (volně překládáno jako závislost na minulém vývoji) je ústředním 

pojmem D. C. Northa, který zkoumá vývoj společnosti a její ekonomickou výkonnost 

v čase. V úvodu svého stěžejního díla Institutions, Institutional Change and Economic 

Performance (North, 1990) říká, že na historii záleží. A to nejen proto, že se z ní můžeme 

poučit, ale také proto, že současnost a budoucnost jsou s minulostí spojeny kontinuálním 

vývojem společenských institucí. Institucionální prostředí je silně závislé na minulosti z 

důvodu vysokých transakčních nákladů nutných k jeho změně. Pokud je trh nedokonalý, 

informační zpětná vazba selhává a transakční náklady na změnu institucionálního rámce 

jsou vysoké. Přestože stávající stav institucí je nevyhovující a neefektivní, není snadné jej 

změnit. Naše současná i budoucí volba je formována minulostí.  

                                                 

12
 Teorie smluvních vztahů viz například Mlčoch (1996). 
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Dalším klíčovým pojmem NIE se staly transakční náklady, jejichž pomocí vysvětlil 

R. H. Coase existenci firmy nebo řešení externalit. Coase tak navázal na Commonse, který 

sice pojem transakční náklady nikdy explicitně nedefinoval, přesto je v jeho díle 

nevysloveně obsažen. K transakčním nákladům patří náklady na vyhledávání obchodních 

partnerů, na získávání informací o tržních cenách, náklady na vyjednávání o cenách, na 

uzavírání smluv, na zajišťování jejich dodržení apod. Commons ve svém díle Economics of 

Collective Action (1950) hovoří o třech druzích nákladů spojených s transakcemi, kterými 

jsou náklady ex ante (spojené s vyjednáváním kontraktů), dále náklady spojené se 

samotným uzavřením a provedením kontraktu a nakonec náklady ex post, které zajišťují 

vymahatelnost kontraktu (citováno z Kaufman, 2006). Tato definice nákladů spojených s 

transakcemi je podobná pozdějšímu Coasově pojetí a dá se říci, že je jakýmsi předstupněm 

pozdější koncepce transakčních nákladů NIE. 

Rozdíl mezi pojetím transakčních nákladů Commonse a Coase tkví v tom, že 

Commons kreslí dělicí čáru mezi produkčními náklady a náklady transakčními. Transakční 

náklady podle Commonse představují hodnotu reálných zdrojů spotřebovaných pro 

uskutečnění převodu vlastnických práv, na druhé straně produkční náklady reprezentují 

hodnotu reálných zdrojů spotřebovaných při produkci zboží a služeb. Pojetí transakčních 

nákladů představiteli NIE je proti tomu mnohem širší. Podle Ronalda Coase či O. E. 

Williamsona (1985) zahrnují transakční náklady také vnitropodnikovou směnu zboží a 

služeb, které jsou již ve vlastnictví podnikatele.
13

 Z pohledu právního se tak nerozlišuje 

mezi fyzickou držbou statku a převodem vlastnictví, z ekonomického pohledu se směšují 

transakční a produkční náklady. Podle Williamsona dochází k transakci, když je zboží 

nebo služba předávána mezi technologicky oddělitelnými stupni; další představitelé NIE 

rozšiřují transakce na další společenské akce, které směřují k ustanovení, udržování a 

změnám společenských vztahů (Kvasnička, 2007). V rámci společenských transakcí tak 

probíhají kromě ekonomických transakcí také transakce politické, spojené s poskytováním 

veřejných statků, jejichž účastníky jsou politici, byrokracie, různé zájmové skupiny apod.  

Transakční náklady podle NIE nepředstavují pouze náklady na převod vlastnických 

práv jako u Commonse, nýbrž hodnotu veškerých zdrojů, potřebných k provádění 

společenských transakcí, nutných při vytvoření, využívání a změně institucionálního rámce 

                                                 

13
 Oliver E. Williamson (student R. Coase a nositel Nobelovy ceny roku 2009) navazuje na Coasovo 

vysvětlení existence firem pomocí transakčních nákladů. Williamson se zabývá různými aspekty transakcí, 

chováním aktérů při jejich uzavírání, podmínkami a významem smluvních forem apod. (Voigt, 2008). 
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ekonomiky. Transakční náklady lze dělit na tržní, manažerské a politické (Furubotn a 

Richter, 2005). Tržní transakční náklady souvisejí především se získáváním informací 

(například o obchodních partnerech) a s vyjednáváním při uzavírání kontraktů a následnou 

supervizí nad dodržováním, případně vymáháním uzavřených dohod. Manažerské 

transakční náklady jsou vynakládány na řízení firmy; mohou být fixní (náklady na 

vyjednávání a uzavírání smluv se zaměstnanci, investice do informačních technologií, 

public relations aj.) nebo variabilní (jednak informační náklady jako výdaje na kontrolu 

manažerů majiteli firem, náklady na manažerská rozhodování a vyjednávání, na změny 

cenové politiky, měření výkonnosti zaměstnanců aj., jednak náklady spojené s transportem 

a logistikou produktů). Tržní a manažerské transakce jsou ovlivněny a do jisté míry 

determinovány širším institucionálním prostředím, jehož ustavení a změna je doprovázena 

značnými politickými transakčními náklady, které jsou vynakládány na tvorbu a změnu jak 

formálních, tak neformálních institucí (celkový právní systém, obrana, vzdělání, 

podnikatelské prostředí, fungování politických stran, zájmových skupin, tvorba struktury 

byrokracie atd.). I v tomto případě je třeba jako u tržních transakcí získávat informace, 

vyhodnocovat dopady možných rozhodnutí, monitorovat chování a vliv různých 

politických i ekonomických subjektů apod. 

Ronald H. Coase přispěl nejenom ke koncepci transakčních nákladů, ale i k teorii 

vlastnických práv a vzájemného vyjednávání. Známý Coasův teorém, později precizně 

formulovaný G. Stiglerem, vychází z teze, že v systému s nulovými transakčními náklady, 

který předpokládá neoklasická ekonomie, povede smlouvání mezi jednotlivými stranami k 

uzavření takových dohod, jež budou maximalizovat bohatství bez ohledu na původní 

rozdělení vlastnických práv (cit. z Holman, 2005). Jak upozorňuje Mercuro a Medema 

(2006) a jak se můžeme dočíst v článku The Problem of Social Cost, svět nulových 

transakčních nákladů byl pro Coase jen startovním bodem analýzy. Ve skutečnosti si dobře 

uvědomoval, že transakční náklady nejsou neoklasicky nulové, a jeho cílem bylo ukázat, 

že jejich výše má zásadní význam na vznik externalit i na konečnou výši produkce. V 

případě nízkých transakčních nákladů lze soukromým vyjednáváním pomocí cenového 

systému eliminovat externality (společenské a soukromé náklady se budou rovnat). Jsou-li 

naopak transakční náklady vyjednávání vysoké, má původní vymezení vlastnických práv 

zásadní význam. Subjekty se pak dohodnou jedině tehdy, pokud přerozdělením 

vlastnických práv dojde ke zvýšení produkce a ještě i k pokrytí transakčních nákladu na 

vyjednávání (Coase, 1960). Další alternativou je pak v případě velmi vysokých 
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transakčních nákladů externality internalizovat státními zásahy, což se ovšem také 

neobejde bez nákladů. A navíc, jak upozorňuje Coase, není záruka, že vládní regulace 

povede k lepšímu výsledku než tržní systém, a zda nakonec není lepší možností neřešit 

daný problém vůbec, protože náklady nečinnosti mohou být nižší než náklady vládních 

intervencí (Zajíček a Zeman, 2007). V každém případě, jsou-li vlastnická práva dobře 

vymezena a dobře chráněna, lze předpokládat, že transakční náklady budou nízké a strany 

spíše naleznou shodu. Jak uvádí Holman (2005), z Coasova teorému vyplývá, že 

ekonomická efektivnost je klíčovým způsobem závislá na právním systému.  

Transakčními náklady a vlastnickými právy se pak dále zabývá Douglass C. North, 

který zdůrazňuje omezenou platnost premisy nulových transakčních nákladů (nutnou 

podmínku Coaseova teorému): „Pouze v podmínkách nulových nákladů smlouvání 

dosáhnou účastníci řešení, které maximalizuje agregátní důchod bez ohledu na 

institucionální uspořádání.“ Tyto nulové transakční náklady se však v reálném světě takřka 

nevyskytují, většinou je vyjednávání o vlastnických právech nákladné a zde pak hraje 

nezastupitelnou roli institucionální rámec společnosti. Problémem je, že instituce včetně 

formálních pravidel nejsou vždy dokonalé a společensky efektivní. Často totiž při jejich 

zrodu stál silný zájem subjektu, který měl velkou moc ovlivnit konečný výsledek ve svůj 

prospěch. Také ekonomické trhy, jejichž institucionální rámec (ekonomické zákony a 

předpisy, neformální pravidla chování pro podnikatelskou sféru) není vždy dostatečně 

vyhovující, nejsou vždy efektivní a vyznačují se vysokými transakčními náklady. Přesto se 

dá říci, že v porovnání s trhy politickými, je nastolení efektivních institucionálních pravidel 

ve firemní sféře možné. Naproti tomu politické trhy podmínky efektivnosti nesplňují. 

Vyjednávání je v politické sféře velmi svízelné, transakční náklady obrovské a dodržování 

a vynucení pravidel (formálních i neformálních) dost často takřka nemožné. 

Propojením ekonomických a sociálních institucí se NIE přibližuje i jiným 

společenským vědám jako například ekonomické sociologii, která jako vědecká disciplína 

využívá sociologických analýz k analýzám ekonomických jevů a velmi blízce se tak 

dotýká základů institucionálních ekonomických směrů. Ekonomické jednání zasazuje 

ekonomická sociologie podobně jako institucionalismus do omezujících podmínek 

vnějšího prostředí, v němž hraje roli, jaké postavení má jednotlivec ve společenské 

struktuře. Zatímco v uvažování mainstreamových ekonomů je člověk ve své volbě omezen 

vzácnými zdroji, z pohledu ekonomického sociologa je omezen například úrovní svého 

poznání, politickým prostředím a nastavenými pravidly při vymáhání smluv apod. 
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Z hlediska sociologa je racionalita podobně jako v institucionální ekonomii závislá na 

okolnostech, čase, místě, použitých metodách (stanovených direktivně, či všeobecně 

zavedených) nebo schopnostech aktérů (Morawski, 1999). Oběma vědním disciplínám je 

blízké vnímání člověka jako homo sociologicus, který nesleduje jen své zájmy, ale jedná 

také podle vnitřních hodnot a je připraven přispět k dosažení vyšších, společenských cílů. 

2.3 INSTITUCE A EKONOMICKÁ PROSPERITA 

Institucionální směry v ekonomii jistě nebyly v historii vývoje ekonomického 

myšlení prvními teoriemi, zabývajícími se vlivem pravidel společnosti na ekonomický 

rozvoj. Ačkoli pojmy jako instituce nebo institucionální faktory ekonomického růstu se v 

ekonomii prosadily poměrně nedávno, filosofické rozpravy o ekonomických otázkách v 

kontextu politického uspořádání společnosti nalézáme již u velkých řeckých filosofů, 

Platona a Aristotela. Otázky zdrojů bohatství a ekonomického růstu jsou prostoupeny také 

dílem Adama Smithe, který podobně jako starořečtí filosofové pochopitelně nepoužíval 

soudobou terminologii a pojmy jako formální a neformální instituce, nicméně zdroje růstu 

a národního bohatství zkoumal v kontextu společenského prostředí a morálních hodnot 

(dnes bychom řekli v kontextu institucionálního prostředí). Hlavní zdroj ekonomického 

růstu, společenská dělba práce, se úspěšně rozvíjí, pokud je podle Smithe příznivé celkové 

společenské uspořádání, pokud stát dobře plní svou roli ochránce spravedlnosti, 

soukromého vlastnictví a volné konkurence. Smith (2001) například vysvětluje rozdílnou 

úroveň bohatství Velké Británie ve srovnání se Španělskem a Portugalskem tím, že tyto 

jižní země mají jednak špatnou celní politiku, ale také se jim nedostává všeobecné volnosti 

a bezpečnosti občanů. Podnikání není v těchto zemích chráněno, a navíc zde panuje 

přílišná moc církve, která negativně ovlivňuje ekonomickou prosperitu zemí. Smith (2001, 

s. 478) dokonce předvídá, že jen sama světská a církevní moc způsobí, „aby se dnešní 

chudoba těch zemí udržela na věky, i kdyby jejich nařízení o obchodu byla tak moudrá, 

jako jsou většinou nesmyslná a hloupá“. Z pohledu institucionální ekonomie tak vlastně 

Smith přisuzuje zásadní vliv politice státu a církve na dlouhodobý ekonomický rozvoj 

zemí. Jako profesor morální filosofie Smith věděl, že bohatství národů je podmíněné mj. 

také stavem morálky a práva ve společnosti.  

Podobně Smithův následník, Malthus, přisuzoval velký význam rodině, která 

ovlivňuje lidské chování v ekonomice, což platí také pro církev a stát. Od sociálních 

vztahů abstrahovali až další Smithovi následníci, především Ricardo, jenž používal vysoce 
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abstraktní, deduktivní metody vycházející ze zjednodušujících předpokladů, institucím 

nedával velkou váhu, rozhodující byl podle něj volný obchod a samoregulující se trh. 

Z těchto premis pak vycházejí představitelé neoklasické ekonomie, jejichž ústředními 

determinantami růstu jsou především zdroje kapitálu a technologický pokrok.  

Jak však bylo zmíněno v úvodu této práce, dlouhodobý ekonomický růst zemí 

nezávisí jen na dostatečném přístupu k výrobním faktorům, jako je kapitál, práce a přírodní 

zdroje, ale také na celkovém institucionálním prostředí ve společnosti. Jak uvádí například 

Voigt (2008), růst a rozvoj zemí významně závisí na současných platných institucích, 

jejichž charakter závisí na kultuře současné společnosti. Voigt vychází z předpokladu, že 

jsou růst a rozvoj ovlivněny formálními i neformálními pravidly; proto je nutné 

analyzovat, jak se tato pravidla navzájem ovlivňují. Prosaditelnost formálních pravidel 

totiž závisí na jejich souladu se současně zavedenými neformálními institucemi (zvyky, 

obyčeji, morálkou). Voigt tedy pro dlouhodobý ekonomický růst zemí zdůrazňuje 

především roli právních institucí, přičemž vychází mj. z Northa (1990), který za hlavní 

příčinu nedostatečného rozvoje třetího světa považuje nekvalitní právní instituce, které 

nejsou schopny svými mechanismy zajistit dodržování uzavřených kontraktů.  

Také Olson (1996) tvrdí, že odlišnosti v ekonomické úrovni mezi státy jsou tak 

velké, že nemohou být zdůvodněny rozdíly ve vybavenosti zdroji. Podle něj lze najít dvě 

možnosti, jak tyto význačné rozdíly vysvětlit. První možnost vychází z neoklasické 

produkční funkce. Chudé země jsou nuzné proto, že mají nedostatek zdrojů. Chybí jim 

úrodná půda a další přírodní zdroje, fyzický a lidský kapitál nebo nejsou dostatečně 

vybaveny moderními technologiemi, případně mají omezené jiné potřebné zdroje. Druhou 

možností je rozdílnost ve společenském uspořádání a v institucionálním zřízení. Země 

s vysokou úrovní věcí veřejných (politiky) a s kvalitním institucionálním zázemím se 

pohybují na hranici svého potenciálu, protože jsou schopné své zdroje efektivně využívat. 

Naproti tomu země se špatnými institucionálními podmínkami se pohybují pod svým 

potenciálem, jejich zdroje včetně lidského kapitálu zůstávají nevyužity. Jednotlivci i firmy 

se v těchto společnostech mohou chovat racionálně, často jim podle Olsona nechybí 

vynalézavost a houževnatost (nehledě jak nuzným podmínkám jsou vystaveni), přesto 

jejich osobní úsilí nevytváří společensky efektivní výstup. 

Na rozdílnou ekonomickou výkonnost zemí, těžko vysvětlitelnou neoklasickými 

nástroji, upozorňuje North (1990), když se táže, jak si vysvětlit radikální změnu životní 

úrovně, kterou můžeme pozorovat při překročení hranice mezi Mexikem a Spojenými 
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státy.
14

 Základním faktorem určujícím ekonomickou výkonnost jsou politické a 

hospodářské instituce, které procházejí v průběhu času změnami, jejichž zdrojem je proces 

učení, jež podstupují členové společnosti. Čas v této souvislosti neobsahuje pouze 

současnou zkušenost a poznání, ale zahrnuje rovněž nahromaděnou zkušenost minulých 

generací ztělesněnou v kultuře. North se odvolává na Hayekův termín kolektivního učení, 

jenž představuje přenos nahromaděné zásoby znalostí v průběhu času. Kolektivním učením 

získáváme zkušenosti obsažené v našem jazyku, institucích, technologiích a způsobech 

konání; jedná se o jakýsi proces kumulativního učení společnosti (North, 1994). 

Podle Northa (1990; 1994) není pro méně vyspělé země postačující podmínkou 

dobré ekonomické výkonnosti přenesení politických a ekonomických pravidel, která se 

osvědčila v úspěšných ekonomikách. Například představa, že stačí pro řešení slabé 

ekonomické výkonnosti zprivatizovat státem vlastněné podniky, je mylná. Političtí a 

ekonomičtí hráči se totiž na nerozvinutých trzích procházejících velkými systémovými 

změnami nechovají v souladu s neoklasickou představou racionální volby. Racionální 

jednání lze očekávat od jedinců, kteří se pohybují na rozvinutém trhu vyspělých ekonomik, 

nikoli v podmínkách velké nejistoty, asymetrických informací a vysokých transakčních 

nákladů na vyjednávání. North touto myšlenkou nabourává neoklasický předpoklad 

racionality, podle nějž by se zdálo, že v ekonomikách na nízké ekonomické úrovni prostě 

tvůrci hospodářské politiky změní pravidla a tím nasměřují zemi k ekonomickému růstu. 

Pro dlouhodobý ekonomický růst je nezbytné, aby byl ekonomický i politický systém 

schopen přizpůsobit se změnám. O nutnosti adaptability institucí a závislosti na minulém 

vývoji hovořil již Veblen (1999), podle nějž institucionální prostředí (metody rozvoje 

lidské aktivity) vzniklo na základě minulých zkušeností, které společnost vtělila do svých 

institucí. S rozvojem lidských znalostí a dovedností a změnou stávajících podmínek se 

však stanou dosud fungující instituce neefektivní. Technický pokrok, změny v populaci 

nebo organizaci výroby vyžadují změny zavedených pravidel, obvyklých vztahů a návyků. 

Jak říká North (1994, s. 449, 450) v závěru své přednášky u příležitosti převzetí Nobelovy 

ceny: „…pro dlouhodobý hospodářský růst je důležitější spíše adaptivní než alokativní 

efektivnost. Úspěšné politické a ekonomické systémy vytvořily pružné institucionální 

                                                 

14
 North (1994) nevhodnost neoklasických nástrojů pro pochopení rozdílné ekonomické výkonnosti zemí 

zdůvodňuje tím, že neoklasická ekonomie se zabývá tím, jak trhy fungují, aniž by zkoumala, jak se vyvíjejí. 

Když už byla neoklasická teorie aplikována na ekonomickou historii a vývoj, soustředila se na technologický 

pokrok a v novějších modelech také na investice do lidského kapitálu, přitom však ignorovala strukturu 

pobídek ztělesněných v institucích, které určují, zda bude do zdrojů ekonomického růstu investováno. 
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struktury, které mohou přežít šoky a změny, jež jsou součástí úspěšné evoluce. Tento proces 

však není krátkodobou záležitostí, institucionální systémy se vyvíjejí po dlouhá období a 

navazují na předešlé zkušenosti a kulturu dané společnosti, proto nelze adaptivní 

efektivnosti dosáhnout během krátké doby. 

V Tab. 2.1 jsou uvedeny institucionální faktory, ovlivňující dlouhodobý ekonomický 

růst zemí. Použité členění institucí na ekonomické, politické, právní a sociální vychází 

z klasifikace Jüttinga (2003). Zařazení faktorů do vymezených skupin je jen orientační, 

mnohé faktory jsou mezisystémové a jejich vliv je komplexní. 

Tab. 2.1 Institucionální faktory ekonomické prosperity zemí 

EKONOMICKÉ INSTITUCE 

(formální i neformální 
pravidla, která ovlivňují 
produkční, alokační a 
redistribuční proces) 

POLITICKÉ INSTITUCE 

(volby, volební pravidla, 
typy politických systémů, 
vláda, politické prostředí) 

PRÁVNÍ INSTITUCE 

(typy právních systémů, 
vymezení a vymáhání 

vlastnických práv, 
dodržování zákonů) 

SOCIÁLNÍ INSTITUCE 

(pravidla pro přístup ke 
zdravotní péči, vzdělání, 

k sociální ochraně, 
rovnoprávnost) 

Právní úprava podnikání, 

finančních trhů atd.; 

Velikost daňového 

zatížení, efektivita 

ve výběru a správě daní; 

Právní úprava 

konkurzního řízení včetně 

reálné podoby; 

Mzdové zatížení; 

Provázanost, stabilita a 

důvěryhodnost daňového 

systému; 

Složitost a časová 

náročnost zahájení 

podnikání; 

Bariéry pro vstup do 

některých odvětví; 

Regulace podnikání, 

zahraničního obchodu 

atd.; 

Systém přidělování dotací 

a jiných podpor firmám 

včetně investičních 

pobídek; 

Efektivita využívání 

zdrojů pro vědu a 

výzkum; 

Závist vůči úspěšným 

podnikatelům a firmám; 

Politický režim de jure a 

de facto; 

Stabilita a předvídatelnost 

politického režimu; 

Politická morálka a 

důvěra občanů ve stát; 

Schopnost politiků 

prosadit potřebné zákony, 

závislost na volebním 

cyklu; 

Kompetentnost a 

efektivnost byrokracie; 

Míra korupce ve státní 

správě; 

Transparentnost zadávání 

veřejných zakázek; 

Vliv zájmových skupin a 

lobby na rozhodování 

politiků; 

Střet zájmů u veřejných 

činitelů – soulad jak 

formální úpravy, tak 

neformálních zvyklostí. 

Dostatečná veřejná 

kontrola politické moci; 

Participace 

společenských skupin a 

občanů na veřejném 

životě. 

Právní systém a jeho 

aplikace ve společnosti; 

Přijetí zákonných norem 

společností, míra 

ztotožnění se s těmito 

pravidly. 

Vymahatelnost práva, 

časová náročnost 

soudního řízení; 

Rovnost před zákonem 

v případě státu a občana; 

Úcta k právu – 

společenské vědomí, že 

se poctivost vyplácí; 

Vlastnická struktura 

podniků; 

Ochrana vlastnických 

práv versus veřejný 

zájem; 

Podnikatelská kultura – 

dodržování závazků a 

dohod; 

Transakční náklady na 

uzavírání kontraktů; 

Vymezení vlastnických 

práv k čerpání přírodních 

zdrojů, k intelektuálnímu 

vlastnictví atd. 

Společenské pojetí 

spravedlnosti; 

Úroveň školství včetně 

motivace dalšího 

vzdělávání; 

Efektivita využívání 

zdrojů ve školství a 

zdravotnictví; 

Rozsah a efektivita 

sociálního státu versus 

motivace občana k osobní 

zodpovědnosti; 

Motivace k práci, 

ochranářská opatření na 

trhu práce; 

Provázanost mezi zákony 

upravujícími trh práce a 

systémy sociálního 

zabezpečení 

Důchodový systém,  

Uplatnění ve společnosti 

žen a jiných 

znevýhodněných skupin; 

Rovné příležitosti. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3 PRÁVO V MYŠLENKÁCH EKONOMŮ 

Bruno Leoni, filosof, teoretik práva a ekonomie, upozorňuje na jeden z paradoxů naší 

doby těmito slovy (Leoni, 2007, s. 15 a 35): 

„Skutečností je, že ekonomové jsou zřídka právníky a naopak, a to pravděpodobně vysvětluje, proč 

ekonomické systémy na jedné straně a právní systémy na straně druhé jsou obvykle analyzovány odděleně a 

zřídka dány jeden k druhému. ... Spojení mezi ekonomií a právem se tedy pouze předpokládá. Ekonomové ho 

považují za vhodné téma pro svůj výzkum jen zřídka. Uvažují například o směně zboží, ale již ne o směně 

chování, jež tuto regulovanou a někdy zákony všech zemí vynucovanou směnu umožňuje.“ 

 

Následující část pojednává o vztahu práva a ekonomie, a to nejprve v době před 

etablováním ekonomie jako samostatné vědní disciplíny, tj. v předklasické době, jíž se zde 

myslí doba před vznikem klasické politické ekonomie. Další část je věnována interakci 

práva a ekonomie v teoretických ekonomických směrech, které se této problematice ve 

větší či menší míře věnují. V předešlé kapitole byla popsána interakce práva a ekonomie 

v rámci staré institucionální ekonomie a NIE, proto se v této části zaměříme na další 

ekonomické směry. Práce metodologicky vychází ze soudobých institucionálních směrů 

v ekonomii (souhrnně označovaných jako nová politická ekonomie), proto kromě klasické 

politické ekonomie je věnována pozornost vztahu práva a ekonomie především v rámci 

školy veřejné volby a chicagské školy práva a ekonomie. Poslední část této kapitoly se 

věnuje institutu vlastnických práv.  

3.1 INTERAKCE PRÁVA A EKONOMIE V PŘEDKLASICKÉ DOBĚ 

Interakce mezi právními a ekonomickými tématy sahá do pradávných dob. Ve 

starověku, kdy ještě ekonomie ani jiná odvětví společenských věd včetně práva nebyly 

samostatnou vědní disciplínou, se navzájem mísily a doplňovaly celospolečenské otázky, 

které by dnes řešili ze svého (často poměrně úzkého) úhlu pohledu filosofové, teoretici 

práva, ekonomové, politologové či sociologové. Antičtí filosofové vynášeli normativní 

soudy o fungování společnosti, přičemž se zabývali jak problematikou státního uspořádání 

a hledání přirozené spravedlnosti, tak ekonomickými otázkami, zda je přirozené hromadění 

bohatství a majetkové rozdíly mezi lidmi, zda je přípustná lichva, jaký smysl má peněžní 

směna či zda je pro společnost prospěšná práce otroků.  

Z nepsaného, ústně tradovaného zvykového práva se postupně ve starověkém Římě 

vyvinulo římské právo, které upravovalo rodinné a majetkové vztahy, sloužilo při řešení 
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sporů, kladlo důraz na přesné plnění smluv a ochranu vlastnictví.
15

 S tím, jak římská říše 

expandovala a střetávala se s pravidly a právními řády jiných národů, vyvstala potřeba 

nalézt obecná pravidla, která by tvořila základ pro různorodé právní řády. Vzniká tak právo 

národů (ius gentium), které se postupně propojovalo s přirozeným právem (ius naturale).
16

 

Podle Pipese (2008) je přirozené právo základním postulátem západního myšlení, podle 

nějž nejsou dobro a zlo lidské vynálezy, ale normy dané přírodou, které platí pro všechny 

lidi. Etické problémy se řeší na základě přirozeného práva, které je nadřazené pozitivnímu 

právu (ius civile) jednotlivých společností. Základem přirozeného práva je rovnost všech 

lidí zejména před zákonem a princip lidských práv včetně práv vlastnických, která vznikla 

dříve než stát, a proto jsou na něm nezávislá.
17

 Nevyřešeným problémem starověku bylo 

z dnešního pohledu otroctví, jež se všude ve starověku uplatňovalo, přestože se tvrdilo, že 

není v souladu s přirozeností. Základním stavebním kamenem práva i celé římské 

společnosti bylo vlastnické právo (podrobněji k vlastnickým právům v subkapitole 2.4).  

Jak uvádí Sojka (2010), ekonomické myšlení starověku bylo silně svázáno s 

tradicemi, náboženstvím i předsudky, což se projevovalo v nedůvěře ke změnám, které 

byly považovány za ohrožení přirozeného řádu věcí. Z toho také vyplývala neochota 

Římanů k náhlým a nepředvídatelným změnám zavedených pravidel. Z dnešního pohledu 

rychle se měnících zákonů a nadužívání jejich novelizací se jeví poučné dlouhodobé pojetí 

právní jistoty, která byla vtělena do římského práva. Jak píše Leoni (2007), právo bylo 

ušetřeno libovůle či svévole zákonodárců, senátorů a dalších prominentních státních 

úředníků. Římané měli právo dostatečně jisté, aby umožňovalo občanům svobodně 

vytvářet plány do budoucna. Toto dlouhodobé pojetí právní jistoty mělo zásadní význam 

pro svobodu podnikání a celou soukromou sféru. Přestože zdaleka ne všechna pravidla 

měla podobu psaného zákona, nemohl nikdo z vlastní vůle zákony nařizovat nebo je měnit. 

                                                 

15
 Římské právo můžeme členit na tři základní systémy: ius civile (právo občanské, které platilo pro spory 

mezi římskými občany), ius honorarium (právo prétorské, které vycházelo z činnosti městských prétorů, kteří 

coby nejvyšší státní nebo soudní úředníci zaručovali právní ochranu podle zákona i zvykového práva) a ius 

gentium (právo jiných národů, které řešilo spory s cizinci). Zásadní význam pro právní dějiny má rozdělení 

práva na ius privatum (práva soukromé, jež má chránit jednotlivce, někdy i proti společnosti) a ius publicum 

(právo veřejné, které ukládá práva a povinnosti státu). 

16
 Přirozené právo (ius naturale) Gerloch (2009) definuje jako souhrn právních principů a nezadatelných 

subjektivních práv (lidských práv), existuje nezávislé na státu, je věčné a nezměnitelné. Předchází 

pozitivnímu právu, podle některých koncepcí je mu nadřazeno. Naproti tomu pozitivní právo (ius positivum) 

jsou pravidla chování uznaná a zaručená státem, je to právo platné. Pozitivisté striktně oddělují právo a 

morálku. Morální pravidla nejsou spojena se státní mocí, a tedy ani s donucením ze strany státu. 

17
 Myšlenka přirozeného práva jako nezbytného korektivu platného (pozitivního) práva se objevuje zejména 

v krizových etapách společenského vývoje, například po pádu nacismu (Sokol, 2007). 
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Římské soukromé právo bylo popisováno a objevováno, nikoli nařizováno. Leoni (2007, s. 

60) tuto myšlenku uzavírá slovy, že změny byly samozřejmě možné, ale určitě „nikdo 

nešel spát, aby po procitnutí zjistil, že včerejší zákony, podle nichž se rozhodoval, byly 

legislativní inovací zrušeny“.
18

  

Ze základů římského práva vyšlo právo kontinentální Evropy. Především ve 

středověké Evropě bylo římské právo jedním z pilířů práva (společně s kanonickým 

právem a právními nařízeními panovníků). Idea přirozeného práva, která vycházela ze 

starověkého antického myšlení, zakotvila také ve středověku, kde byla ovlivněna učením 

církve. Jak uvádí Urfus (1994), ústředním tématem středověku, starém jako samo 

filosofické myšlení, byly úvahy o přirozeném právu a spravedlnosti, s nimiž byly spojeny 

také otázky morálky a etického hodnocení. Podle tomistické scholastiky bylo přirozené 

právo projevem věčného božího řádu, kterým se řídil přirozený svět. Podle Tomáše 

Akvinského patří spravedlnost k člověku, je mu však dána jako zvláštní boží dar. 

Spravedlnost směřuje vždy k druhému, je to navyklá, soustavná a trvalá vůle každému 

přiznávat, co mu právem patří. Tomáš Akvinský doporučoval soudcům a zákonodárcům, 

aby vycházeli z toho, že „dobro se šíří víc než zlo“. Tato zásada má podle Sokola (2007) 

klíčový význam, protože je hlavním argumentem pro lidskou svobodu. Pokud společnost a 

zákonodárci tuto zásadu uznávají, mají důvod chránit individuální svobody (přestože je 

někdy lidé zneužijí). V opačném případě by byla svoboda společensky nebezpečná a 

zákonodárci by s ní museli šetřit.  

Představa společnosti jako přirozeného řádu se objevuje také ve formativním období 

klasické politické ekonomie. Toto období 17. století, které je v západní Evropě 

charakteristické ekonomickým rozvojem, rozmachem vědeckého života a přírodních věd, 

nazývá Urfus (1994) novu epochou právních dějin, epochou přirozeného práva. Tato idea, 

která se jako nit táhne od počátku lidské kultury přes starověkou řeckou filosofii, 

prostupuje římským právem i učením scholastiků, dostává v této době nové, racionalistické 

pojetí, které bylo počátkem cesty k novému uspořádání politických vztahů. Postupně 

vznikají představy o novodobé občanské společnosti směrem ke konstitučnímu uspořádání 

                                                 

18
 Podobná nedůvěra k častým změnám pravidel panovala i ve starověkém Řecku. Jak uvádí Leoni (2007), 

Athéňané vytvořili komplexní postup pro zavádění legislativních inovací. Každý návrh zákona prostudovala 

zvláštní komise úředníků, jejichž úkolem bylo obhajovat původní zákony proti těm nově navrhovaným. 

Zákony se navzájem důkladně porovnávaly, aby se zabránilo škodlivému přijetí nových pravidel. Navíc byl 

každý navrhovatel za svůj návrh zodpovědný. V případě prokázaných vážných nedostatků nového zákona byl 

navrhovatel souzen a potrestán (většinou pokutou, ale možný byl i těžký trest včetně trestu smrti).  
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státního zřízení. Stále více je popírán panovnický absolutismus a do popředí se dostává 

politický život opřený o přirozeněprávní výklad lidských a občanských práv, vedoucí ke 

svobodné společnosti rovných občanů.  

Racionální pojetí přirozeného práva se odráží především v dobovém politickém 

myšlení.
19

 Podle filosofů přirozených zákonů, jak je nazývá Holman (2005), je společnost 

ovládána pravidly nezávislými na vůli panovníka. Zákony jsou univerzální jako zákony 

přírodní, mají kořeny v lidské povaze, z níž vycházejí zákony společnosti, které směřují 

k rovnováze.
20

 Filosofové a právní teoretikové se pokoušejí o výklad veřejné moci, mezi 

nimi John Locke přichází se svou ideou společenské smlouvy, která se výrazně liší od 

staršího konceptu Thomase Hobbese. Zatímco Hobbesův člověk se po racionální úvaze 

vzdává části svých práv a vkládá je do rukou neomezeného vládce Leviathana, jenž mu má 

v rámci hypotetické společenské smlouvy zajistit ochranu; Lockova společenská smlouva 

staví na moci většiny, z jejíž vůle vzniká vláda, aby ochránila práva, majetek a svobodu 

lidí dané společnosti. Podobně jako jiní filosofové přirozených zákonů se také Locke 

vyjadřuje k přirozeným právům člověka, která vidí mj. v soukromém vlastnictví. 

(Podrobněji o Lockově pojetí vlastnictví viz kap. 3.4).  

Idea přirozených zákonů se odráží i v hospodářském životě a stává se teoretickým 

základem ekonomického liberalismu, jehož filosofický rámec nalezneme v díle Davida 

Huma. Sojka (2010) o Humovi píše jako o osvíceneckém filosofu, historiku a ekonomovi, 

jenž navázal na tezi Mandevilla o motivacích lidí, jejichž sobecké zájmy (neřesti) vedou k 

veřejnému prospěchu
21

. Přesto, že lidé v Humově pojetí sledují své vlastní zájmy, jsou 

odkázáni na vzájemnou spolupráci úměrně tomu, jak rozšiřují svou činnost a vstupují do 

složitějších vzájemných vztahů (Hume, 1996). Podle Huma je tato transformace sobeckých 

                                                 

19
 Méně známý je bezprostřední vliv idejí přirozenoprávního učení na právní vědu. Přesto je podle Urfuse 

(1994) racionálně chápané přirozené právo té doby úzce spojeno s právní vědou. Tento přístup vedl 

k soustavnému, systematickému třídění pravidel, což nakonec vyvrcholilo v jejich uspořádání do podoby 

systematicky pojatých zákoníků a kodifikací.  

20
 Například Hume (1996, s. 121, 122) o jednání lidí všech národů a věků říká, že „stejné motivy vždy vedou 

ke stejnému jednání: stejné události stále plynou ze stejných příčin. … Lidstvo je natolik stejné ve všech 

dobách a místech, že nás dějiny v tomto ohledu neinformují o ničem novém či podivném. Hlavní užitek z nich 

je, že odhalují stálé a univerzální principy lidské přirozenosti tím, že ukazují lidi v rozmanitých okolnostech a 

situacích a poskytují tak materiál, na jehož základě můžeme utvářet svá pozorování a seznamovat se s 

pravidelnými pohnutkami lidského jednání a chování. … Uniformitu v lidských motivech a činech uznáváme 

tak ochotně a všeobecně jako v působení těles.“ 

21
 Podle Mandevilla soukromý zájem nemusí být v rozporu s veřejným zájmem. Ve své Bajce o včelách 

neboli soukromé neřesti – veřejný prospěch Mandeville obhajuje „soukromou neřest“ (spotřebu bohatších 

vrstev), protože vytváří poptávku, která stimuluje podnikání, obchod, výrobu, což je veřejný prospěch. 

Předpokladem jsou předem daná pravidla chování (Klusoň, 2004b).  
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zájmů do podoby společenského, kulturního a politického zdokonalení možná jen ve 

společnosti s rozvinutou institucionální strukturou. Institucemi Hume myslí společenské 

konvence, jakými jsou soukromé vlastnictví, trhy či peníze. V Humově podání jsou 

odrazem spontánního řádu, jenž je výsledkem jednání jedinců, kteří sledují jak vlastní 

dlouhodobé zájmy, tak konají dobro pro společnost (Sojka, 2010). Tyto konvence tvoří 

strukturální základy pro rozvoj civilizované, liberální a prosperující společnosti. Vládě 

přisuzuje Hume roli ochránce, který má tyto konvence (instituce) strážit před možnými 

narušiteli.  

3.2 PRÁVO A EKONOMIE V (NEO)KLASICKÉ EKONOMICKÉ TEORII 

Na myšlenky Davida Huma navazuje Adam Smith, v jehož díle vidíme podobný 

obraz státu coby „nočního hlídače“, který stanoví pravidla, dohlíží na jejich dodržování, 

ale do ekonomiky příliš nezasahuje. Smithovy Přednášky o právní teorii (Lectures on 

Jurisprudence), které vedl na univerzitě v Glasgow, prezentují jeho teorii pravidel, jimiž se 

mají vlády řídit. Základním posláním státu je podle Smithe (1982) ochrana spravedlnosti, 

stát musí chránit individuální práva lidí a jejich majetek, ale také vzájemnou úctu a sociální 

vazby. Smithovým ideologickým východiskem je idea systému přirozené svobody, kterou 

dovedl do hloubky v konceptu neviditelné ruky trhu, jejíž podstatou je spontánní harmonie 

individuálního a společenského zájmu, která byla blízká také jeho příteli Humovi. Jak 

zdůrazňuje Holman (2005), Smithův ideál přirozené svobody nelze zužovat na pouhý 

laissez faire, v němž má stát pouze chránit majetek a bezpečí svých obyvatel. Smithův 

koncept přirozené svobody se opírá také o instituce, které zajišťují spravedlnost. Jak uvádí 

Sojka (2010), lze v Smithově díle Bohatství národů vypozorovat podstatné institucionální 

prvky. Například trh chápe Smith jako soubor institucí (aniž by jej takto přímo nazval), 

jako je soukromé vlastnictví, zákaz monopolních praktik aj. Smith ovšem klade důraz 

nejenom na svobodný obchod, ale také na morální pravidla, která jsou založena na soucitu 

a empatii a přispívají ke společenské soudržnosti. Osvojení morálních pravidel pak vzniká 

společenské vědomí.  

O významu ekonomických zákonů pro společnost hovořil také J. S. Mill, který již 

nechápal kapitalismus jednoznačně jako přirozený řád, v němž mají ekonomické zákony 

charakter přírodních zákonů. Přirozenému řádu se vymykají především sociální otázky. 

Zatímco zákony výroby mají univerzální charakter a nemůžeme je měnit, zákony 

rozdělování mají odlišnou podobu, protože jsou dány společenskými zvyky a institucemi. 
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Mill věřil, že prostřednictvím sociálního zákonodárství lze zajistit rovnější rozdělování, 

aniž by byla přitom omezena svoboda a soukromé vlastnictví
22

 (Holman, 2005; Sojka, 

2010).  

K interakci mezi právními a ekonomickými tématy docházelo i v dalších směrech 

ekonomického myšlení, které se více či méně ve svých metodologických východiscích 

vymezovaly vůči klasické politické ekonomii (viz například německá historická škola, 

institucionální ekonomie, rakouská škola apod.). Z podobného metodologického základu 

jako klasická politika ekonomie (liberální pohled na ekonomiku, víra ve svobodné trhy, 

schopnost efektivně alokovat zdroje a rozdělovat důchody, minimalizace zásahů státu do 

ekonomiky) vychází ekonomický směr, který si dal interakci mezi právem a ekonomií do 

svého názvu: Law and Economics.  

3.2.1 Chicagská škola práva a ekonomie (Law and Economics) 

Holman (2005) překládá anglický název Law and Economics přeneseně jako 

ekonomická analýza práva, někteří autoři se drží doslovného překladu právo a ekonomie 

(např. Zajíček a Zeman, 2007), další ponechávají název v originálním znění (např. Šíma, 

2004). Vzhledem k tomu, že se tento vědecký směr etabloval v rámci chicagské 

ekonomické školy, jeví se jako vhodné spojení škola práva a ekonomie
23

 pro odlišení od 

obecného sousloví právo a ekonomie.  

Vznik školy práva a ekonomie jako vědecké disciplíny se datuje do období po druhé 

světové válce v rámci renesance neoklasických směrů na Chicagské univerzitě. Mercuro a 

Medema (2006) definují školu práva a ekonomie (PE) jako aplikaci ekonomické teorie 

(především mikroekonomie a základních konceptů teorie blahobytu) na právo. Škola PE 

analyzuje pomocí ekonomických nástrojů formování, strukturu, procesy a ekonomický 

dopad práva a právních institucí. Holman (2005) vymezuje školu PE podobně: jako větev 

ekonomického myšlení, která zkoumá vzájemnou závislost ekonomické a právní vědy. 

Předmětem zkoumání jsou účinky alternativních právních pravidel na motivace a chování 

lidí, jejich dopady na ekonomickou efektivnost a motivace tvůrců zákonů. Metodologicky 

                                                 

22
 Jurečka (2007, s. 82) píše, že „Mill odsuzuje jako nelegitimní jakákoli omezení svobody jednotlivce 

státem, která nejsou myšlena jako prevence proti tomu, aby si lidé škodili navzájem“.  

23
 Podobně další větev ekonomického myšlení Public Choice se většinou nepřekládá doslovně „veřejná 

volba“, ale „škola veřejné volby“ (případně „teorie veřejné volby“). 
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vychází škola PE z metodologického individualismu, pozitivní ekonomie a racionálního 

jednání člověka, který sleduje vlastní zájmy i při tvorbě a aplikaci právních norem.  

Průvodcem ekonomických směrů zabývajících se interakcí ekonomie a práva může 

být publikace Mercura a Medemy Economics and the Law: From posner to Post-

Modernism and Beyond (2006), o niž se také opírá převážná část následujícího textu.
24

  

K institucionalizaci platformy pro interakci práva a ekonomie přispěly obě větve 

chicagské školy ekonomického myšlení. Do druhé světové války (tzv. staré období) to byla 

první skupina pod vedením Aarona Directora, jenž vedl chicagskou právnickou fakultu a 

současně byl zběhlý v ekonomických teoriích, takže se nebál aplikovat ekonomickou 

analýzu v antitrustovém, konkurzním a pracovním právu. Tato první předválečná skupina 

vycházela stejně jako celá tehdejší chicagská škola z liberálního pohledu na ekonomii, 

v jejímž duchu organizovala první kurzy na pomezí práva a ekonomie (například 

ekonomická analýza veřejné politiky nebo aplikovaná mikroekonomie pro právníky), 

přičemž jejich hlavní poselství předávané studentům znělo: regulace je vlastní funkcí trhu, 

nikoli státu. V tomto duchu většina členů této skupiny odmítala keynesovský přístup 

k hospodářské politice i New Deal prezidenta Roosevelta. V čem se první představitelé 

zabývající se interakcí ekonomie a práva rozcházeli, byl pohled na používání 

kvantitativních metod v ekonomii, které odsuzoval především Frank Knight, jeden ze 

zakladatelů (jiní autoři uvádějí předchůdce) celé chicagské školy ekonomického myšlení.  

Na první větev chicagské školy, která se pohybovala na pomezí práva a ekonomie, 

navázala v poválečném období druhá skupina, která dala vznik směru označovanému jako 

škola práva a ekonomie (Law and Economics). Ve svém tehdy ahistorickém a pozitivním 

přístupu k ekonomii se škola PE soustředila na empirický výzkum s použitím 

                                                 

24
 Interakcí mezi právem a ekonomií včetně analýz chování a regulace firem, vlivu hospodářské politiky na 

formování legislativy, vztahu práva a financí jak na korporátní, tak vládní úrovni se zabývá řada periodik a 

institucí, programy s názvem Law and Economics lze studovat na řadě významných univerzit. Z institucí 

uveďme například American Law and Economics Association, European Association of Law and Economics. 

Za zmínku stojí také Ronald Coase Institute v USA. 

Z periodik se touto problematikou zabývají časopisy zastřešené Chicagskou univerzitou: The Journal of Law 

and Economics, vycházející od roku 1958, The Journal of Legal Studies a The American Law and 

Economics. Elsevier vydává International Review of Law and Economics, Springer publikuje European 

Journal of Law and Economics. V rámci významného periodika Journal of Economic Literature se v roce 

1991 vydělila sekce Law and Economics. Kromě časopiseckých periodik vycházejí také ročenky s touto 

tématikou, například Research in Law and Economics pod hlavičkou Chicagské univerzity, dále The 

Economics of Legal Relationships nebo New Horizons in Law and Economics. 
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matematických metod. K prvním představitelům patří George Stigler
25

, Gary Becker se 

svou ekonomickou analýzou kriminálního chování
26

 a především Ronald Coase, jenž ve 

slavném článku Problém společenských nákladů (The Problem of Social Cost) analyzoval 

vztah mezi transakčními náklady a směnou vlastnických práv. Přínos R. Coase se 

neomezuje jen na školu PE, ale přesahuje také do nové institucionální ekonomie (viz 

pojednání o transakčních nákladech v kap. 1.2). Dalším významným posunem ve škole PE 

byla v roce 1972 učebnice Ekonomická analýza práva (Economic Analysis of Law) 

Richarda Posnera (odtud zřejmě pramení Holmanův volný překlad názvu Law and 

Economics). Posner se stal vůdčí osobností školy PE, ve svých analýzách se zabývá 

různými společenskými a právními tématy (např. eutanázií, ageingem, náboženskou 

svobodou apod.), ovšem vždy více či méně, jak uvádějí Mercuro a Medema (2005), s 

„ekonomickou příchutí“.  

Základní stavební kameny chicagské školy práva lze shrnout do tří principů: 

Jedinci racionálně maximalizují své uspokojení nejenom na trhu, ale také v právních 

oblastech, dokonce to platí při rozhodování o nezákonných aktivitách (v nezákonném 

jednání lze pokračovat tak dlouho, dokud nepřesáhnou mezní výnosy z této činnosti mezní 

náklady). Tento racionálně ekonomický přístup je v přímém rozporu s pohledem tradiční 

právní teorie, která počítá se socializovanými jedinci, jejichž jednání v podstatě odpovídá 

vytvořeným společenským normám a konvencím. Z tohoto úhlu pohledu je nezákonné 

jednání považováno vždy za nerozumné, zatímco racionálně ekonomický přístup říká, že 

chování může být (a většinou je) racionální dokonce i tehdy, když je v rozporu se 

společenskými normami. 

Jedinci reagují na cenové pobídky jak na trhu, tak mimo něj, přičemž vycházejí z 

neoklasické teorie nabídky a poptávky. V případě protizákonného jednání hrozí, že 

                                                 

25
 Holman (2005) o Stiglerovi hovoří jako o prvním, kdo v rámci chicagské školy začal používat ekonomické 

nástroje k analýze politiky. Vládní zásahy jsou podle Stiglera endogenním faktorem, výsledkem 

politickoekonomického procesu, který odráží politickou sílu zájmových skupin. S podobnými náhledy se 

setkáváme u školy veřejné volby.  

26
 Beckerova ekonomická analýza kriminálního chování se liší od sociologických a právních přístupů. Becker 

vycházel z myšlenky, že ekonomie je věda o volbě, kterou aplikoval například na oblast rasové diskriminace 

na trhu práce, na kriminální chování a vymáhání práva, na organizaci rodiny (včetně problematiky sňatku a 

rozvodu), rozhodování o počtu dětí, altruismus, chování v závislosti (Mercuro a Medema, 2006). Podle 

Beckera jsou výnosy a náklady člověka nejen peněžní, ale i nepeněžní. Nepeněžními výnosy jsou například 

společenské postavení, spořádaný rodinný život, radost z dětí apod. Nepeněžními náklady jsou především 

náklady časové (Holman, 2005). 
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přestupce zákona za to zaplatí cenu ve formě pokuty, veřejně prospěšných prací nebo třeba 

uvěznění. Racionální jedinec, který maximalizuje svůj užitek, pak porovnává cenu, kterou 

musí za přestoupení zákona zaplatit, a výnos, který mu z toho plyne. Do svého 

rozhodování také zahrnuje pravděpodobnost možného odhalení. Posner (1994) říká, že 

základní funkcí práva z hlediska racionálního chování maximalizujícího užitek je změnit 

stimuly tak, aby se protiprávní jednání racionálně rozhodujícímu se jedinci nevyplatilo. 

Legislativní pravidla mají být posuzována na základě jejich ekonomické efektivnosti, 

přičemž se vychází ze dvou zásad: legislativní změny by měly zvyšovat efektivnost a 

tvůrci legislativní (zákonodárné) politiky by se měli spoléhat především na trh. Princip 

Paretovy efektivnosti má při legislativním rozhodování svá omezení kvůli 

všudypřítomným ztrátám z legislativních změn. Kompenzace těchto ztrát je většinou 

nemožná nebo má prohibitivní náklady. Proto škola PE preferuje Kaldorovu-Hicksovu 

efektivnost, která vychází z kompenzačního principu – legislativní změna je efektivní, 

když výnosy pro vítěze převýší ztráty poraženého.
27

 Kritikové škole práva a ekonomie 

vytýkají absenci takových pojmů jako férovost, spravedlivost apod. Odpovědí je tvrzení, že 

při rozhodování o tom, co je nebo není efektivní, nemá otázka spravedlnosti velký význam, 

protože to není objektivní kritérium. To, co se pohledem jednoho může jevit jako 

spravedlivé, v očích jiného subjektu může vypadat úplně jinak. Navíc trh sám se svou 

schopností generovat efektivní výstup zajistí společenskou kontrolu.  

Posner (1994) například argumentuje, že systém morálky založený na ekonomických 

principech je v souladu s naší každodenní morální intuicí. Nicméně i on se pokouší 

zahrnout etická pravidla do principu maximalizace blahobytu v podobě ex ante 

kompenzace. Podle něj by jedinci měli souhlasit s principem efektivnosti při tvorbě 

legislativních změn, i když jim momentálně přinášejí ztrátu, pokud je to pro ně 

z dlouhodobého pohledu přínosné. Není tedy nutná okamžitá kompenzace této ztráty, 

vzniklé při aplikaci nějakého legislativního opatření. Posner (1993, s. 382, překlad 

                                                 

27
 Mercuro a Medema (2006) uvádějí příklad firmy, která vypouští chemikálie do potoka, čímž sníží hodnotu 

okolních pozemků jejich vlastníkům o 1 milion USD. Vlastníci podají žalobu k soudu. Vlastníci sami 

nemohou znečištění zabránit, firmu by stály filtry 0,6 milionu USD. Firma je instaluje, pokud náklady jsou 

nižší než škoda vzniklá chemickým znečištěním. Žaloba, která přiměje firmu instalovat filtry, by měla být 

podána, protože zvýší společenský blahobyt o 0,4 milionu USD oproti stavu, kdy jsou pozemky 

znehodnoceny o 1 milion USD. Předpokládejme, že za určitých okolností by sami majitelé pozemků mohli 

eliminovat vzniklou škodu s náklady ve výši 0,3 milionu USD. V tomto případě princip efektivnosti velí 

odložit žalobu, protože sami vlastníci jsou schopni eliminovat škodu s nižšími náklady než firma. 
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autorky) obhajuje svobodný trh slovy: „Když se rozhlédneme po světě a vidíme, že lidé, 

kteří žijí ve společnostech s více či méně svobodným trhem, jsou ve srovnání s jinými 

zeměmi nejenom bohatší, ale také mají větší politická práva, více svobody a důstojnosti, 

jsou spokojenější. Takže princip ekonomické efektivnosti může být přímou cestou 

k morálním cílům.“  

3.2.2 Škola veřejné volby 

Z neoklasických metodologických východisek čerpá také škola veřejné volby (VV), 

nabízí však ve svém pohledu na interakci práva a ekonomie vlastní přístup. Škola VV se 

etablovala v 50. letech na univerzitě ve Virginii, u jejího zrodu stál kromě K. Arrowa a D. 

Blacka také James Buchanan, jenž byl studentem Franka Knighta z chicagské školy, což 

ilustruje názorovou blízkost školy VV se školou PE. Například jeden z konceptů školy VV, 

teorie zájmových skupin, přímo vychází z tradice školy PE, jejíž pozitivní přístup doplnil 

Tullock ze školy VV normativním pojetím svou průkopnickou prací o dobývání renty. 

Spolupráce těchto dvou škol trvá dodnes.
28

  

Mercuro a Medema (2006) definují školu VV jako ekonomickou analýzu netržních 

rozhodování především na politickém trhu, kde se utkávají politické strany o hlasy svých 

případných voličů. Předmětem zkoumání je role státu, postavení politických stran a 

chování voličů, fungování institucí a byrokracie, vliv zájmových skupin na politická 

rozhodování a jejich dopad na ekonomiku. Škola VV se pokouší vyvinout logickou, 

pozitivní a konzistentní teorii spojující individuální chování s kolektivním jednáním 

(collective action). Velká část této analýzy se soustředí na nabídku a poptávku po právu 

spíše skrze politický proces než skrze justici. Poptávajícími jsou voliči a lobbisté, zatímco 

na straně nabídky stojí politici, zákonodárci a byrokraté.
29

 

Rozvoj školy VV částečně pramení z nespokojenosti ekonomů a některých 

politologů se stavem na poli politických věd v polovině 20. století. Během první poloviny 

20. století začali ekonomové budovat koherentní, systematizované a ucelené modely 

                                                 

28
 V roce 1963 byla založena Public Choice Society (původní název Committee on Non-Market Decision-

Making), od roku 1968 vydává časopis Public Choice. V roce 1969 zakládají Buchanan a Tullock Centrum 

pro studium veřejné volby (Center for Studies of Public Choice), na nějž navazuje od 70. let European Public 

Choice Society. 

29
 Základní rozdíl mezi soukromou a veřejnou volbou tkví „nikoli v tom, že by veřejná volba byla 

doprovázena jinými motivy než volba soukromá, ale v tom, že na soukromém trhu volba spotřebitelů a 

producentů sledujících vlastní zájem ovlivňuje především je samotné, zatímco na politickém trhu volba 

voličů a politiků, kteří zrovna tak sledují vlastní zájmy, ovlivňuje především ty druhé“ (Mercuro, Medema 

2006). 
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soukromého sektoru včetně modelů, které popisují vztahy mezi konkurenčními trhy a 

ekonomickým blahobytem. Tyto modely stanovily podmínky pro úspěch na trhu a příčiny 

tržních selhání včetně opatření, jak je může vláda napravit prostřednictvím daní nebo 

poskytováním veřejných statků.  

Coase upozorňuje na to, že se stále hovoří o selhání trhu, aniž by se věnovala 

pozornost vládním selháním. Olson (cit. z Mercuro a Medema, 2006) s Coasem souhlasí a 

dodává, že ekonomové pracovali jedno a půl století na poznání, jak dobře nebo špatně trhy 

fungují, ale příliš se nezabývali tím, jak pracuje vláda a další organizace. Škola VV odmítá 

roli státu, kterou mu přisoudila neoklasická ekonomie blahobytu, v níž je vláda schopná 

intervenovat ve prospěch zvýšení společenského blahobytu zajištěním veřejných statků. 

Buchanan (1984) pokládá koncept vlády a byrokracie, která jedná ve veřejném zájmu, za 

iluzorní a romantickou představu. Také odmítá neoklasický přístup k externalitám, který 

hovoří o jejich internalizaci nákladově efektivním způsobem, a dále neoklasický přístup 

k volně dostupným zdrojům, který říká, že jejich čerpání by mělo být omezeno na 

společensky optimální hranici. V podání školy VV není vláda vnímána jako nestranný 

garant ani jako vševědoucí korektor tržních selhání. Naopak – vláda se stává silným 

účastníkem v „ekonomické hře“, mnohem silnějším než jednotlivci, firmy a ostatní hráči. 

Podle školy VV tvůrci hospodářské politiky, legislativci, regulátoři i byrokrati sledují 

vlastní zájem, své preference a cíle a podle toho uskutečňují svou volbu.  

Zvláštní součástí školy VV je konstituční ekonomie, která je založena spíše na 

normativním pohledu, který klade důraz na legislativní rámec nutný pro optimální volební 

systém i fingování ekonomiky. Konstitucí je myšlena společenská smlouva, která vytváří 

instituce a stanovuje pravidla, na jejichž základě následně probíhají společenské procesy. 

Tato definice zahrnuje všechna pravidla, omezení, právní konvence, zvyky a 

institucionální uspořádání, které společně konstituují společenský pořádek (Shughart a 

Razzolini, 2001). Po konceptech společenské smlouvy Hobbese, Locka a Rousseaua jde o 

další její pojetí. Buchanan (1996) svou konstituční teorii společenské smlouvy tvořil 

v obavě před krizí americké ústavní struktury, v níž začíná spatřovat odraz neomezeného 

vládce Leviathana. Na jedné straně Buchanan ctí Hobbesův příklon ke společenskému řádu 

místo anarchie, která je sice pro Buchanana v podstatě ideálem (z pohledu individuální 

svobody jednotlivce), přesto ji odmítá jako nevhodný prostor pro vymezení vlastnických 
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práv a společenských pravidel. Buchananova koncepce konstituce je tak blíže Lockově 

společenské smlouvě, která má ochránit práva, majetek a svobodu lidí dané společnosti.
 30

 

3.3 INTERAKCE PRÁVA A EKONOMIE – DALŠÍ PŘÍSTUPY 

Předešlý text byl zaměřen na interakci práva a ekonomie jak v době před příchodem 

ekonomie jako samostatné vědy, tak v období klasické ekonomie a na ni navazujících 

směrů ekonomického myšlení, které vycházejí z metodologických východisek neoklasické 

ekonomie. Chicagská škola práva a ekonomie a škola veřejné volby nebyly a nejsou 

pochopitelně jediné, které se vztahem práva a ekonomie zabývají. Velkým konkurentem 

školy práva a ekonomie je podle Holmana (2005) rakouská škola, která vychází z jiného 

pojetí lidské racionality než neoklasická ekonomie i škola PE. Rakouská škola zdůrazňuje 

prvek nejistoty, místo metodologického pozitivismu upřednostňuje metodologický 

subjektivismus, který do konzistentní teorie rozvinul L. von Mises a M. N. Rothbard. 

V tomto přístupu se ekonomický i právní systém vyvíjejí nikoli pod vlivem státu, ale jako 

spontánní řád, jehož vývojové směry nelze předvídat. Podmíněnost mezi hospodářským a 

právním řádem vyjádřil F. A. Hayek, podle nějž je svoboda společnosti tvořena 

přítomností vlády zákona (rule of law).  

Propojení teorie práva a ekonomie vidíme v 19. století v německém vědeckém 

prostředí. Kromě historické školy, o níž byla řeč již v kapitole 1, vzniká v té době 

v Německu státověda (Staatswissenschaft), jež usiluje o interakci právní vědy a politické 

ekonomie. Na podobném základě se později etabluje německý ordoliberalismus, který 

                                                 

30
 S renesancí konceptu společenské smlouvy a spravedlnosti přicházejí představitelé moderního liberálního 

myšlení, působící na Harvardské univerzitě, John Rawls a Robert Nozick. Rawls navazuje na Rousseauův 

idealizovaný stav společnosti před existencí společenské smlouvy, kdy byl člověk nezkaženým ušlechtilým 

divochem s jediným jměním v podobě přirozené svobody a vůle. Podobně Rawls staví svou společenskou 

smlouvu na hypotéze přirozeného stavu jako stavu původní rovnosti, kdy se lidé neliší v majetkovém 

postavení a nemají vůči sobě žádné závazky, což Rawls nazývá závojem nevědomosti. Tím je zajištěno, že 

jejich rozhodování bude spravedlivé. Spravedlnost, která je prvořadou ctností společenských institucí, stojí 

na dvou principech. První princip ctí základní lidské svobody (politickou svobodu, svobodu slova a 

shromažďování, právo na majetek aj.) a současně rovnost před zákonem. Druhý princip vychází z toho, že 

sociální a ekonomická nerovnost člověka je možná, ovšem jen při zachováním rovných šancí a příležitostí, 

nezávisle na jeho výchozím společenském postavení (Gerloch, 2009; Rawls, 1995; Rousseau, 2002).  

Nozick, patřící spíše k libertariánům, kritizuje Rawlsův sociální liberalismus a podobně jako Hayek odmítá 

pojem distributivní spravedlnosti. V koncepci společenské smlouvy navazuje na Locka, což se odráží v jeho 

chápání přirozeného stavu jako stavu absolutní svobody. Přirozená práva zahrnují kromě práva na život a 

svobodu, také právo na vlastnictví, které se promítá do jeho pojetí spravedlnosti. Nozickova nároková teorie 

spravedlnosti spočívá na spravedlivém nabytí vlastnictví (původní vznik vlastnictví k věci a dědictví), 

spravedlivém převodu vlastnictví (vznik vlastnictví koupí nebo darem) a ve spravedlivé nápravě v případě 

porušení jedné z těchto zásad (Gerloch, 2009). 
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oproti spontánnímu řádu rakouské školy preferuje stát jako sílu, která utváří pravidla. Jak 

píše Holman (2005), stát má v pojetí ordoliberalistů vytvořit takový právní řád, který 

zabezpečí ekonomickou svobodu, ochrání vlastnická práva a zabezpečí dodržování smluv. 

Úvahy o právním prostředí a jeho vlivu na chování ekonomických subjektů 

spatřujeme také v institucionálních směrech, jimž se věnovala druhá kapitola. Zcela jistě 

zde nedostali prostor všichni významní představitelé práva a ekonomie ani teorie 

vlastnických práv jako například Armen Alchian, člen chicagské školy PE a současně 

jeden ze zakladatelů NIE, nebo Harold Demsetz, jenž se v rámci školy PE proslavil právě 

teorií vlastnických práv a podobně jako Alchian bývá řazen také mezi stoupence NIE. 

Pozornost by si zasloužil Richard Epstein, který bývá označován za jednoho 

z nejvlivnějších právních teoretiků moderní doby a současně je vůbec nejcitovanějším 

současným představitelem chicagské školy PE (Epstein, 2007; 2010). 

Povšimněme si, že ekonomické směry nejsou od sebe striktně oddělené, přestože se 

jim často přisuzují až neslučitelná metodologická východiska (viz například racionální 

chování jedinců v rámci chicagské školy versus do jisté míry odlišná východiska NIE). 

Podobně bychom mohli řadit k více směrům ekonomického myšlení Coase (škola PE a 

NIE) nebo Buchanana a Olsona (škola VV a NIE). Z toho pramení, že metodologický 

východiska jednotlivých směrů ekonomického myšlení nejsou, jak by se někdy z učebnic 

teorií ekonomického myšlení mohlo zdát, tak nesmiřitelná. 

3.4 VLASTNICKÁ PRÁVA A EKONOMICKÁ PROSPERITA V HISTORICKÉM 

KONTEXTU 

Jeden z autorů české Ústavy, uznávaný dlouholetý ústavní soudce Vojtěch Cepl se 

v předmluvě ke knize Richarda Pipese Vlastnictví a svoboda vyjádřil, že „bez jasně 

definovaného, společností a státem respektovaného a chráněného vlastnictví nemůže být 

člověk svobodný. Vlastní majetek umožňuje člověku morální volbu, to znamená výběr, 

alternativu jednání svobodné vůle.“  

Téma vlastnických práv je jednou z klíčových otázek na pomezí právní teorie, 

filosofie a ekonomie. Ve výkladu teorie vlastnických práv lze začít již na samém počátku 

lidské civilizace. Ochranu vlastnictví nalezneme již v mezopotámském Chammurapiho 

zákoníku. Známé je též biblické přikázání Nepokradeš! ze Starého zákona, který obsahuje 

také postihy za jeho nedodržení. Podle Pipese (2008) ze starozákonní nedotknutelnosti 

vlastnictví (viz např. 1. Mojžíšova, 13; 1. Královská 21) vychází židovské právo, které na 
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rozdíl od křesťanů nevelebí chudobu. Podle židovského práva bylo poctivě nabyté jmění 

požehnáním. (Pro nemajetné vytvořilo starověké židovské společenství, jak nabádal Starý 

zákon, zaopatřovací systém: desátky bezdomovcům, sirotkům, vdovám.) 

Předmětem disputací byly otázky vlastnictví v kontextu společenského uspořádání již 

v době velkých řeckých filosofů, Platona a jeho žáka Aristotela. Jejich pohledy se 

v mnohém rozcházely. Zatímco Platon ve své představě ideálního státu odpírá soukromé 

vlastnictví třídě vládců a strážců a připouští jeho existenci pouze v poslední společenské 

třídě pracujících, Aristoteles považuje soukromé vlastnictví za přirozené, obzvláště pokud 

slouží pro zabezpečení živobytí rodiny (nikoli však pro obohacování prostřednictvím 

lichvy), protože motivuje hospodáře k péči o své hospodářství. Navíc v případě nejistoty 

vlastnických práv, která může být vyvolána arbitrárními zásahy vládců nebo hamižností 

lidí na cizí úkor, se stává nejistým obchod (Holman, 2005; Sojka, 2010). Ke společnému 

vlastnictví se Aristoteles staví rezervovaně, když říká, že nejméně péče lidé věnují tomu, 

co je společné mnoha lidem, protože si každý myslí, že se o to postará ten druhý (Havlan, 

2000). Společné vlastnictví není podle Aristotela obhajitelné ani ve světle mimořádné 

nerovnosti v dělbě majetku, což vyvolává sociální konflikty. Aristoteles si totiž 

uvědomuje, že lidé, kteří mají společný majetek, tíhnou více ke sporům než ti, kteří jsou 

osobními vlastníky věcí (Pipes, 2008).  

Jednoznačná definice vlastnického práva, která by byla široce přijímána ve všech 

kulturách, se podobně jako u většiny definic ve společenských vědách nalézá těžce. Havlan 

(2000) přímo říká, že jediné, co lze o tomto pojmu s jistotou tvrdit je, že se ho dosud 

nepodařilo uspokojivě vědecky definovat, a to proto, že pojem vlastnictví je jinak chápán 

jak odlišnými právními systémy (kontinentálním, angloamerickým)
31

, tak i v rámci našeho 

kontinentálního práva, v němž lze v různých právních řádech nalézt v definici vlastnictví 

odchylky. Dodnes používané je římské pojetí vlastnictví, přestože původní římské právní 

památky jeho přímou definici neobsahují. Z popisu vlastnických vztahů v jejich 

konkrétních projevech lze však vyčíst, že obecně se vlastnictví chápalo jako dominium 

(panství), tento výraz zdůrazňuje mocenskou a ovladatelskou složku vlastnického vztahu, a 

proprietas (majetek, vlastnictví), což vyjadřuje to, že věc lze plně a cele užívat, tedy 

                                                 

31
 Havlan (2000) například upozorňuje na to, že pojmy anglického práva property a ownership nejsou 

adekvátními ekvivalenty kontinentálnímu pojmu vlastnictví. Termín ownership se velmi často používá spíše 

pro totéž, co je v kontinentálním právu označováno jako vlastnictví k nemovitostem. Ze sémantického 

hlediska má property obecnější, širší význam (oxfordský výkladový slovník uvádí spojení jako intellectual 

property, public property), nicméně zrovna tak může znamenat nemovitost nebo vlastnost.  
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uživatelskou stránku vlastnických vztahů (Urfus, 1994). Podle Pipese (2008) se římské 

dominium vztahovalo na nemovitý majetek a otroky. Přes všechny nuance v definování 

vlastnictví se v právnické, ale také v soudobé ekonomické literatuře (např. Klusoň, 2004a; 

Kouba, 2005; Mlčoch, 1996) vychází nejčastěji z tohoto vymezení vlastnických práv: 

 právo držet a užívat statek (usus, právo držby a užívání),  

 právo přivlastňovat si příjmy z něho plynoucí (usus fructus, právo přivlastňovací),  

 právo měnit jeho podobu a právo postoupit práva nebo část práv k tomuto statku 

další osobě (abusus, právo dispoziční).  

Podobně vymezuje vlastnictví jako souhrn tří oprávnění Havlan (2000) s tím, že tato 

vlastnická tripartice je příznačná také pro český platný občanský zákoník. Jedná se o 

oprávnění věc držet (ius possidendi), užívat a používat (ius utendi et fruendi), jakož i 

oprávnění s věcí nakládat (ius disponendi).
32

 Výše uvedení autoři se dále také shodují 

v tom, že pro výkon vlastnických práv je důležité, aby byla zaručena jejich dělitelnost, 

převoditelnost a vymahatelnost, což je podle Kouby (2005) společně s dobře definovanými 

vlastnickými právy podmínkou efektivní alokace výrobních faktorů. Klusoň (2004a) 

k tomu v souladu s římským právem i s pozdějším nahlížením na výkon práva Adamem 

Smithem dodává, že zásah do vlastnických práv je možný pouze na základě zákonné 

normy; stát musí na základě zásady vynutitelnosti resp. prosaditelnosti vlastnických práv 

svými mocenskými prostředky tato práva chránit.  

Cesta vymezení vlastnictví od římského práva k dnešnímu pojetí nebyla přímá a 

jednoduchá. Ještě středověké právo neznalo ostrou hranici mezi právem a morálkou. Jak 

uvádí Urfus (1994), středověké římskoprávní školy se pokoušely o výklad pramenů 

římského práva, čímž daly základ tvorbě novodobé právní vědy. Kategorie vlastnictví 

prodělala v jejich učení proměny. Představy o soukromém vlastnictví z římského práva se 

totiž rozcházely s realitou feudální středověké společnosti, kdy bylo běžným jevem, že 

k jedné věci mohly mít vlastnický vztah různé osoby; existovaly různé lenní vztahy, jejichž 

forma odporovala tomu, jak vlastnictví vnímali Římané. Proto vznikla ve středověku 

nauka o děleném vlastnictví, která připouštěla, že k jedné věci nemusí existovat jen jediný, 

výlučný vztah. Toto souběžné vlastnictví se dělilo na vrchní vlastnictví a vlastnictví 

                                                 

32
 Podle Havlana (2000) však nemůže být tento výčet úplný, v případě, že tomu nebrání zákon, je vlastník 

dále oprávněn např. věc zničit (ius abutendi), opustit (ius dereliquendi), ale také ji neužívat (ius non utendi), 

případně vyloučit jiný subjekt, aby měl na věc vliv (ius exclusionis) atd.  
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užitkové. Vrchní vlastník (např. lenní pán) věc neužíval, měl ale významná práva 

dispoziční a ovladatelská, naproti tomu užitkový vlastník (vazal) mohl čerpat výnosy 

z věci plynoucí a měl také v omezené míře právo s věcí nakládat. 

S pojetím vlastnictví jako přirozeného práva mělo vždy problém křesťanství, 

především katolická církev (na rozdíl od židovského přístupu). Soukromé vlastnictví se 

jevilo v očích středověké katolické církve v rozporu s poselstvím Ježíše, jenž vyzýval 

bohaté, aby věnovali majetek chudým. Připomeňme se například známý citát z Nového 

zákona (Marek, 10, 25): „snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do 

království nebeského“. Ideálem katolické scholastiky bylo společné vlastnictví, jež 

vycházelo z přesvědčení, že Bůh poskytl pozemské statky všemu lidstvu a soukromé 

vlastnictví je jen zdrojem společenského bezpráví a válek (Sojka, 2010). Nicméně 

katolická církev, hovořící o odříkání, byla majetná instituce, která vlastnila obrovské 

pozemky a další majetek. Nakonec byl přijat kompromis: vlastnictví není přirozené právo, 

ale právo smluvní (pozitivní, vytvořené lidmi), které je pro pozemský život nezbytné, musí 

však sloužit dobrým účelům. Výsledkem aplikace pozitivního práva bylo například stále 

přetrvávající otroctví, jež se považovalo za výsledek společenského systému. 

Z katolického negativního přístupu k soukromému vlastnictví se vymykalo učení 

Tomáše Akvinského, jenž se odvolával na Aristotela s tím, že společné vlastnictví 

nezvyšuje efektivitu, ale naopak vyvolává třenice. Tím, že se po vyhnání z ráje staly pro 

lidstvo zdroje vzácné (a potřeby jsou neomezené), je soukromé vlastnictví nutností, aby 

byla udržena stabilita a společenský řád. Nejistota vlastnictví a jeho nedostatečná ochrana 

vede k hospodářskému úpadku, politické nejistotě a společenským nepokojům. Podle 

Tomáše bezpečí zajišťuje člověku jen vlastnictví, jehož prostřednictvím může člověk 

vykonávat dobročinnost. Vlastní zájem je nejlepší motivací pro efektivní hospodaření (v 

souladu s Aristotelem), o výsledky se však křesťan musí podělit. Podle Tomáše moc 

pochází od lidu, stát má ochraňovat vlastnictví a spravedlnost (Holman, 2005; Pipes, 2008; 

Sojka, 2010). Rozhodnými zastánci soukromého vlastnictví byli také pozdější zakladatelé 

protestantismu (Martin Luther, Jan Kalvín), kteří jej považovali za plod práce. Kalvín byl 

obhájcem přičinlivosti, obchodování a velkých zisků, dokonce odmítal středověký zákaz 

lichvy a úvěrů, z čehož na nás, podle Pipese (2008) dýchá závan rodícího se ducha 

kapitalismu. Nakonec se koncem středověku církev shodla na upevnění soukromého 

vlastnictví, zřejmě mj. z obavy před královskými konfiskacemi. 
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Z pohledu právní teorie jsou teprve ve vrcholném středověku vlastnické vztahy 

spjaty s jediným vlastnickým subjektem. Tím, jak se staly vlastnické vztahy v pravém 

smyslu soukromovlastnické, vyvstala potřeba je teoreticky a pojmově vymezit. Mezníkem 

středověkého právnického myšlení se stala Bartolova definice vlastnictví, podle níž je 

vlastnické právo definováno jako právo disponovat věcí v mezích, které jsou dány 

objektivně platným právním řádem, a to právo disponovat naprosto a výlučně, tedy 

perfektně. Jedná se o mocenské pojetí vlastnictví neboli mocenský vztah, jehož subjektem 

je jedinec, tedy individuální soukromé osoba. Tuto definici označuje Urfus (1994) za svého 

druhu epochální čin, i když bylo ještě vlastnické oprávnění spojeno pouze s hmotnou věcí, 

což z dnešního pohledu lze považovat za slabinu, ale tehdy to nebylo takto vnímáno.  

V průběhu novověku se postupně začíná chápání vlastnictví proměňovat. Zůstává 

zachováno jeho mocensko-ovladatelské pojetí, stále více je však vnímáno jako svoboda. 

Urfus (1994, s. 63) toto pojetí vysvětluje: „Vlastník je vlastníkem proto, že je schopen 

svobodně jednat. Jeho vlastnictví je nejen ‚dominium‘, tedy panství, nýbrž je i – a to 

především – svobodou. Je to tedy ‚libertas‘, která mu dovoluje nakládat věcí, jež je 

předmětem jeho vlastnictví, zcela svobodně nebo také ‚perfektně‘.“ Pojetí vlastnictví jako 

svobody se stává převažujícím, stává se synonymem soukromé svobody nakládat věcí, 

která je předmětem vlastníkova individuálního práva. Nové pojetí vlastnictví se začalo 

rozcházet s feudálními vztahy závislosti, počalo se stávat obecným vzorem, jakýmsi 

modelem pro obecnou představu individuálního oprávnění, jehož nositelem je určitá osoba 

či subjekt. Nové pojetí vlastnického práva se stalo východiskem k formulaci subjektivního 

práva, jak jej používáme dodnes. Urfus (1994, s. 65) zdůrazňuje, že právě nové pojetí 

vlastnictví jako svobody mělo zásadní význam na etablování subjektivního práva, jednoho 

ze základních pojmů právní teorie: „Subjektivní právo počalo být chápáno jako svoboda, 

jako možnost v mezích oprávnění, které subjektivní právo propůjčuje, určitým způsobem 

svobodně jednat.“
33

 

Počátek novověku je velkým zlomem nejenom z hlediska právní teorie, ale také 

z pohledu interakce mezi vlastnictvím a vývojem hospodářství. Jak píše Pipes (2008), 

postupně se s rozvojem obchodování stává vlastnictvím nejenom půda, ale také kapitál. 

V západní Evropě dochází ke vzestupu individualismu, středověké pochybnosti o 

                                                 

33
 Subjektivní právo (oprávnění) představuje možnost chování zaručenou právním subjektům objektivním 

právem, je to právo v normativním smyslu, tj. souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel 

chování stanovených či uznaných státem (Gerloch, 2009). 
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vlastnictví jako přirozeném právu člověka ustupují.
34

 V 17. století je již v západní Evropě 

nedotknutelnost soukromého vlastnictví všeobecně uznávána, soukromé vlastnictví je 

součástí přirozeného práva, které je nadřazeno právu pozitivnímu. V Anglii dochází 

k významnému posunu ve vnímání vlastnictví, za nějž se začínají považovat nejenom 

hmotné statky, ale také vše, na co má člověk podle přirozeného práva nárok. Prosazuje se 

koncept nezcizitelných práv, která se týkají všech přiměřených potřeb člověka včetně 

náboženského vyznání, čímž je položen základ moderního pojetí lidských práv (právo na 

život, svobodu a majetek), které je mimo západní civilizaci neznámé (Pipes, 2008). 

Obecnou koncepci lidských práv výrazně ovlivnil Locke (1992), jenž ve svých 

pojednáních o vládě píše, že vlastnictvím míní takové vlastnictví, jež mají lidé nad svými 

osobami i statky.
35

 Teorii přirozeného řádu, jejíž součástí je i soukromé vlastnictví, 

vyznávají také fyziokraté a později představitelé klasické politické ekonomie. Např. podle 

Smithe (2001) spočívá hodnota soukromého vlastnictví ve zvyšování výroby. Smith se také 

zastával zákazu otrocké práce, protože tím, že otroci nemohou vlastnit žádný majetek, 

nejsou motivováni k tomu, aby řádně pracovali.  

Z předešlého pojednání se zjednodušeným pohledem může zdát, že postoj 

k soukromému vlastnictví a k jeho pozitivnímu přínosu pro hospodářství byl v průběhu 

vývoje filosofického a ekonomického myšlení až na výjimky (Platon, katolická církev) 

jednoznačný. Není tomu tak. Podle Furubotna a Richtera (2005) je ve světě vzácných 

zdrojů všeobecně přijímáno, že je alokace vlastnictví mezi ekonomické subjekty 

nepostradatelná. Jak uvádí Kouba (2005), efektivní alokace výrobních faktorů je 

podmíněna dobře definovanými vlastnickými právy, která musejí být dělitelná, 

přenositelná a vynutitelná. Názory se však liší v tom, zdá má převažovat vlastnictví 

soukromé, nebo veřejné (státní)
36

. Nedávný kolaps socialistického systému centrálně 

plánovaných ekonomik neznamenal konec názorovým sporům mezi obhájci výhradně 

                                                 

34
 Viz například Jean Bodin, francouzský právník, filosof, politik a politolog, humanista, jeden z prvních 

myslitelů lidských práv a náboženské tolerance, zakladatel moderního veřejného práva a politické teorie. 

V díle Šest knih o státě (1576) používá teorii přirozeného práva k obhajobě vlastnictví, formuluje základní 

principy západní politické teorie, podle nichž vládci nemohou vznášet nároky na soukromé vlastnictví. 

35
 Locke (1992) píše, že se pro tuto oblast používá latinský výraz suum, v angličtině propriety – tedy vše, co 

k člověku patří – a nad ní je každý člověk jediným pánem. Lidé se státem uzavírají společenskou smlouvu, 

na jejímž základě má stát základní povinnost vydávat zákony mj. pro úpravu a zachování vlastnictví, lid má 

právo se proti svému vladaři vzbouřit, když tuto svou povinnost neplní.  

36
 Veřejné vlastnictví definuje Havlan (2000, s. 68 a 69) jako vlastnictví, jehož subjektem je stát, obec či jiný 

subjekt veřejné povahy a jehož předmětem je veřejná věc v širokém smyslu, čili věc určená k veřejným 

účelům. Konkrétní podoba a rozsah veřejného vlastnictví pak závisí jednak na skutečném poměru sil mezi 

liberalizační tendencí versus tendencí socializační a jednak na celkovém civilizačním posunu. 
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soukromého a naproti tomu veřejného vlastnictví, kteří tuto problematiku zasazují do 

širších souvislostí týkajících se otázek environmentálních, mezinárodní migrace, 

hospodářské politiky nebo válečných konfliktů kvůli obraně vlastnických práv. 

V pojetí vlastnických práv se tak zformovaly dva základní přístupy, a to přístup 

založený na individualismu (tj. vlastnická práva založená na přirozeném právu člověka, 

které mu nemůže stát odejmout), a proti němu přístup založený na kolektivismu, na tzv. 

sociální teorii vlastnických práv, podle níž společnost stanoví korekce pro přirozené limity 

lidských bytostí. Například Hume jako zastánce prvního přístupu říká, že hlavní překážkou 

společenského blahobytu je společně se vzácností statků také nestabilita vlastnických práv 

k těmto statkům. Stabilita vlastnictví je tak jedním ze tří přirozených zákonů, na jehož 

přísném dodržování závisí klid a bezpečnost lidské společnosti. Dalšími zásadními zákony 

jsou přenos vlastnictví na základě shody a splnění slibů (Hume, 2009). Naproti tomu 

zastánci kolektivistického přístupu k vlastnickým právům kritizují individualistický přístup 

s tím, že vychází z předpokladu vnitřní stability liberálního státu, což je podle nich jen 

iluze. Podle nich je individualismus zdrojem neustálých konfliktů zájmů a je třeba usilovat 

o sociální funkci vlastnictví.
37

 

Odpůrci soukromého vlastnictví vycházeli z představy prehistorického „zlatého 

věku“, bájného období blaženosti a nevinnosti na počátku lidstva, kdy neexistovalo 

soukromé vlastnictví. Zdroje byly hojné a společné a lidé neměli potřebu cokoli vlastnit. 

Tato potřeba, původně nepřirozená, byla získána až vlivem konkrétní společnosti 

(například kapitalistické). Pipes (2008) tuto představu popírá a argumentuje tím, že silný 

vlastnický pud není výdobytkem kapitalistů, ale odpradávna byl nutný pro přežití, bezpečí 

a obživu, pro uvědomění si vlastní identity. Tvrzení dokládá Pipes na dětech, které podle 

psychologů mají vrozené silné vlastnické sklony, právě aby byly schopny přežít (potřeba 

vlastnit blízkého člověka, mít jídlo, hračku jen pro sebe apod.). Naopak až výchovou tento 

vlastnický pud oslabuje, děti se učí o majetek dělit.
38

  

                                                 

37
 Havlan (2000) považuje sociální funkci vlastnictví za klíčovou v průniku státu a vlastnictví. Právě v jejím 

dokonalejším naplňování vidí vlastní smysl existence veřejného (státního) vlastnictví jako takového. Vlastník 

se v tomto případě jeví již jen jako odpovědný správce.  

38
 Richard Pipes, americký historik původem z Těšína, své tvrzení ilustruje na příkladu komunistických 

kibuců v Izraeli, které hospodařily kolektivně a kolektivně také vychovávaly děti. Takto vychovávané děti 

však projevovaly stejné vlastnické cítění jako děti, jež jsou produktem materialistické západní společnosti. 

Izraelci vychováváni v tomto přísně kolektivním prostředí měli sice výjimečnou skupinovou loajalitu, na 

druhé straně měli velký problém navázat citový vztah k druhému člověku.  
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Podle Pipese (2008, s. 88) antropologové dospěli k závěru, že „žádná společnost 

nebyla natolik primitivní, aby vlastnictví v nějaké podobě neuznávala“. Je pravdou, že 

potřeba vlastnictví k určitému statku vzniká za dvou podmínek: věc musí být žádána a 

současně dostupná v omezeném množství, proto v dobách, kdy bylo půdy a přírodních 

zdrojů relativní dostatek a současně byl počet obyvatel nízký, nebylo nutné striktně 

vlastnictví vymezovat, nebyla potřeba jiné lidi vylučovat z držby majetku. Přesto i u 

primitivních národů existovaly podle Pipese dva druhy vlastnictví: osobní (oděvy, zbraně, 

nástroje, někde obydlí, případně manželka) a příbuzenské nebo kmenové (půda, plodiny, 

zvěř, ale i nehmotné vlastnictví jako písně, modlitby, mýty apod.). S tím, jak zdrojů 

ubývalo a stávaly se vzácnějšími, vyvstala potřeba vlastnictví vymezit.  

S rozvojem filosofického myšlení však zůstávala stále otázka soukromého versus 

veřejného (kolektivního) vlastnictví otevřená. Po některých antických filosofech a 

středověkých učencích, kteří měli k soukromému vlastnictví obezřetný postoj, se silná 

představa společnosti bez soukromého vlastnictví objevila v idejích utopistů (Thomase 

Mora, Tommase Campanelly). Podle Krutského (2009) jejich utopická představa 

vycházela z nespokojenosti se stavem společnosti, úpadkem feudálního systému a bujením 

chudoby a zločinnosti. 
39

Socialistické myšlenky spojené s nechutí intelektuálů 

k soukromému vlastnictví vždy bujely ve Francii, což Bloch (2010) vysvětluje tím, že zde 

panovalo silné pouto mezi pánem a vazalem, zatímco v Anglii a ve Skandinávii byli daleko 

dříve než ve Francii zemědělci ve svobodném postavení, mohli svobodně přecházet pod 

jiného pána a nabyté pozemky volně prodávat, což bylo ve Francii nemyslitelné kvůli 

dědičné závislosti na feudálovi. Podle řady autorů (např. Pipes, 2008; Bloch, 2010) právě 

v těchto zemích, kde feudální společnosti nejdříve upustily od nevolnictví a vazalských 

vztahů, začaly stále více uznávat soukromá vlastnická práva (včetně lidských práv, 

svobodného nakládání se svou pracovní silou) byly vytvořeny základní podmínky pro 

industrializaci a rychlé zvyšování ekonomické úrovně. (Podrobněji k vývoji vlastnických 

vztahů v Rusku a posléze Sovětském svazu viz kap. 5.) 

S rostoucí industrializací, rozvojem kapitalistických vztahů, velkou akumulací 

kapitálu a nárůstem majetkové nerovnosti se veřejné mínění stále více obrací proti 

                                                 

39
 Utopistické myšlenky kolektivního hospodaření přivedly Roberta Owena, podnikatele v bavlnářském 

průmyslu, k nápadu realizovat tyto myšlenky v praxi. V 19. století se v Americe pokusil o vybudování 

experimentálních osad na principu kolektivního vlastnictví, které však pro nezájem lidí se do nich 

přestěhovat skončily nezdarem (Sojka, 2010).  
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soukromému vlastnictví s žádostí o státní intervenci v podobě sociálního zákonodárství. 

V polovině 19. století vzniká ucelená teorie společenského vývoje navazující na německou 

klasickou filosofii, marxistická politická ekonomie. Karel Marx chápe kapitalismus jako 

antagonistický, vykořisťovatelský výrobní způsob, v němž je vykořisťování dělníků dáno 

soukromým vlastnictvím výrobních prostředků.
40

  

Z Marxovy ideologie vyšly ve 20. století socialistické a komunistické režimy 

v Evropě i v dalších částech světa, které více či méně začaly potlačovat soukromé 

vlastnictví výrobních prostředků v přesvědčení, že tím společnost osvobodí od závislosti na 

majetku a přivedou ji ke spravedlivějšímu společenskému uspořádání. Výsledek je znám. 

Životní úroveň zemí, které prošly touto historickou zkušeností, je v průměru výrazně nižší 

než zemí, které se této zkušenosti vyvarovaly. Příslušnost k bývalé socialistické soustavě 

dělí skupinu evropských zemí na dvě části nejenom v ekonomické úrovni, ale také v 

průměrné délce života, která je ve všech postsocialistických zemích ještě více než 20 let po 

pádu komunistických režimů ve srovnání s ostatními zeměmi nižší. Stav společnosti však 

lze „měřit“ i jinými kritérii, například tím, jak jsou lidé ochotni ctít formální a neformální 

pravidla. Nakolik je právní prostředí a ochrana vlastnických práv determinantou 

ekonomické prosperity, objasníme v následující empirické části.  

                                                 

40
 Marx předpokládal, že jeho rezervní armáda nezaměstnaných povstane a smete kapitalismus revolucí. 

Holman (2005) uvádí, že Marx předpovídal, že k proletářské revoluci dojde nejdříve v Anglii, která byla 

nejvíce industrializovaná, kde kapitalismus podle Marxe dospěl do konečného stadia vývoje. Paradoxně se 

tak stalo v Rusku, kde feudální vztahy přetrvávaly nejdéle, dokonce v určité podobě byly udržovány vazalské 

vztahy (nemožnost se svobodně stěhovat, vázání k půdě apod.) i v době nástupu komunistického režimu.  
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4 EKONOMICKÁ PROSPERITA A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ 
V EMPIRICKÝCH STUDIÍCH 

Vztahem právního prostředí, charakteru vlastnických práv a ekonomické prosperity 

se zabývá řada studií, které lze rozdělit do několika skupin: 

 Mikroekonomické studie zabývající se vztahem vlastnické struktury firem a jejich 

výkonností; 

 Makroekonomické studie analyzující vliv právního prostředí včetně kvality 

vlastnických práv na ekonomickou prosperitu zemí; 

 Studie propojující makroekonomický přístup s mikroekonomickým pohledem. 

4.1 MIKROEKONOMICKÉ STUDIE – VLASTNICKÁ STRUKTURA 

A VÝKONNOST FIREM 

Analýzy na mikroekonomické úrovni nejčastěji hodnotí (někdy jen v rámci 

konkrétního odvětví – například aerolinie, síťová odvětví apod.) výkonnost firem před a po 

privatizaci nebo srovnávají výkonnost privatizovaných firem s těmi firmami, které zůstaly 

ve vlastnictví státu. Na základě přímého průzkumu ve firmách nebo z veřejně dostupných 

dat autoři pomocí nejčastěji regresní analýzy zkoumají dopady privatizace na produktivitu 

práce, na úroveň zaměstnanosti ve firmách, na jejich výnosy a ziskovost. Ve srovnání 

s makroekonomickými studiemi, které takřka výhradně vycházejí z neoklasické produkční 

funkce s danými růstovými proměnnými, studie na podnikové úrovni používají regresní 

rovnice s různorodějšími determinantami (viz např. Earle, 1998, s. 17): 

iiiiiii SizeIndustrygionSLOWNSL Re)4( ,   (4.1) 

kde SLi je podíl tržeb na zaměstnance, OWN představuje charakter vlastnictví, Region, 

Industry a Size jsou kategoriální proměnné. Dalšími determinantami zachycujícími 

podmínky podnikání firem mohou být kromě odvětví, velikosti firmy či regionu také 

stupeň konkurence, kvalita managementu (viz např. Grygorenko a Lutz, 2004), charakter 

vstupů nebo způsob financování (Pohl et al. 1997). 

Frydman et al. (1999) uvádějí dvě možnosti, jak zkoumat vztah mezi vlastnictvím a 

výkonností:  

1. Komparace předprivatizační a postprivatizační výkonnosti vybraných privatizovaných 

firem. Studie se soustřeďují na jednotlivé země, konkrétní vlastníky nebo specifické 



51 

 

podmínky. Ačkoli tento historický přístup vypadá na první pohled působivě, může trpět 

některými zkresleními, vyplývajícími například z oboustranné kauzality. Před- a post- 

privatizační komparace má vyšší vypovídací schopnost, pokud zahrnuje použité 

privatizační programy, kterými se významné množství státních firem transformovalo na 

soukromé. Tyto privatizační programy jsou často spojeny s tužší finanční disciplínou a 

redukcí státních podpor. Ve výsledku je těžké, až nemožné, separovat vliv nové vlastnické 

struktury od vlivu nové politiky. Navíc tradiční privatizace často vyžaduje významné 

finanční injekce a obvykle ji předchází extenzivní příprava, v jejímž průběhu je 

reorganizován management i organizační struktura. Vliv těchto příprav může způsobit 

některá postprivatizační zlepšení a zkreslit vliv změny vlastnictví na výkonnost firmy (viz 

např. Megginson, Nash a Randenborgh, 1994).  

2. Druhý (synchronní) přístup se zaměřuje na porovnání výkonnosti firem ve státním a 

soukromém vlastnictví, které působí za srovnatelných podmínek – ve stejném čase, na 

tomtéž trhu a v podobném institucionálním prostředí. Tento přístup má také své těžkosti – 

aby se zachytil čistý vliv vlastnictví, studie musí vyloučit některá zkreslení, která vznikají 

v případě, kdy je státní vlastnictví ponecháno u podniků, které by jinak nebyly schopny 

čelit tržní konkurenci (tak je státní firma v komparaci hendikepována již od počátku), a 

naopak pro privatizaci jsou vybírány výkonnější firmy. Významnou studí, uplatňující tento 

synchronní přístup, je práce Boardmana a Vininga (1989), která komparuje výkonnost 

největších 500 neamerických průmyslových korporací (viz níže).  

Podle Frydmana et al. (1999) je optimální kombinace obou přístupů, tj. srovnání 

soukromých a státních firem v témže čase za obdobných podmínek a současně analýza 

jejich historických dat, průběhu privatizace apod.  

První studie, zabývající se vlivem privatizace na výkonnost firem, vznikaly již ve 30. 

letech 20. století ve Spojených státech, další empirické práce se pak věnují období 60. až 

90. let, kdy probíhaly privatizační programy jak ve vyspělých ekonomikách, tak 

v rozvojových zemích (například v Chile nebo Mexiku).  Přesto nalezneme práce, které se 

zabývají charakterem vlastnictví a ekonomickou výkonností v podstatně dávnější 

minulosti. Příkladem je zajímavá, možná na první pohled kuriózní studie Karpoffa (2011), 

jenž se zabývá výkonností (úspěšností) soukromých expedic versus státem financovaných 
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výprav na severní pól mezi lety 1818–1909. Autor
41

 provedl vícenásobnou regresní 

analýzu se závěrem, že expedice financované z veřejných zdrojů byly mnohem méně 

efektivní než expedice financované soukromými subjekty, které dosáhly významnějších 

výzkumných cílů s nižšími náklady a ztrátami jak na životech, tak na vybavení. Výpravy z 

veřejných zdrojů nebyly tak úspěšné, ve srovnání se soukromými expedicemi se potýkaly 

nejenom s podstatně vyššími náklady na organizaci expedic, ale i s vyššími celkovými 

ztrátami – vykázaly větší procento úmrtnosti členů posádky, mnohem větší ztráty na 

vybavení včetně lodí, větší výskyt onemocnění kurdějemi. Karpoff prokázal, že tyto 

rozdíly nejsou způsobeny rozdíly v průzkumných cílech, v zemi původu, ve zkušenosti 

vedoucího expedice, v míře rizika nebo v rozdílné době, v níž se expedice uskutečnila, 

nýbrž tím, zda je expedice organizována a financována soukromým či veřejným 

subjektem. Nižší výkonnost veřejných expedic je přičítána nedostatečné motivaci 

organizátorů hospodárně, a přitom účelně vynakládat finanční prostředky na organizaci 

expedice, pídit se po novém, dokonalejším vybavení (oblečení, výživa, přístřeší), najímat 

dobře připravené velitele a členy posádky. 

Přehled empirických studií z mikroekonomického pohledu je v této práci rozdělen 

následovně: 

 Studie vlivu vlastnické struktury na výkonnost firem do 90. let 20. století; 

 Studie vlivu vlastnické struktury na výkonnost firem v tranzitivních zemích (90. léta 

20. století). Zvlášť je věnována pozornost firmám ze zemí východní a střední Evropy a 

zvlášť jsou rozebrány studie zabývající se firmami bývalého Sovětského svazu.  

4.1.1 Studie firem netranzitivních zemí (do 90. let) 

Z období mezi 60. a 90. lety 20. století je například studie Megginsona, Nashe a 

Randenborgha (1994), kteří zkoumali firmy v rozvojových i vyspělých zemích, které 

prošly srovnatelným typem privatizace mezi lety 1961–1990. Autoři porovnávali řadu 

ukazatelů před a po privatizaci – produktivitu práce (reálné výnosy na pracovníka, čistý 

zisk na pracovníka), ziskovost (podíl zisku a výnosů), návratnost investic, celkovou 

zaměstnanost, zadluženost, objem dividend. V závěru studie autoři konstatují signifikantní 

nárůst reálných výnosů, ziskovosti, produktivity práce, investic a překvapivě i celkové 

zaměstnanosti. Privatizované firmy vykázaly významně nižší zadluženost a zvýšení 

                                                 

41
 Jonathan M. Karpoff za tuto studii získal v roce 2003 prestižní ekonometrickou cenu Griliches Prize in 

Empirical Economics. 
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výplaty dividend. Výsledky se nelišily ani při porovnání firem, které působí jak na 

konkurenčním, tak na regulovaném trhu. Lepších výsledků dosáhly firmy, které po 

privatizaci obměnily více než 50 % původního managementu.  

Boardman a Vining (1989) zkoumali ekonomickou výkonnost 500 největších 

neamerických průmyslových firem různých odvětví, rozdělených podle vlastnictví na 

státní, soukromé nebo smíšené. Autoři došli k závěru, že státem vlastněné firmy a firmy se 

smíšeným vlastnictvím jsou statisticky významně méně ziskové a produktivní než firmy v 

soukromých rukou, přičemž firmy se smíšeným vlastnictvím nejsou efektivnější než firmy 

státní – pouze plné soukromé vlastnictví vykazuje zvýšení výkonnosti podniků. Podobný 

přístup zvolili Dewenter a Malatesta (2001. Kromě charakteru vlastnictví byly dalšími 

nezávislými proměnnými velikost firmy, lokace, odvětví a vliv hospodářského cyklu. 

Závěry vypovídají o tom, že soukromé firmy jsou významně (a často výrazně) ziskovější 

než státní podniky (průměrná ziskovost byla u soukromých firem dvakrát vyšší než u 

státních) a také mají nižší úroveň zadlužení a vyšší produktivitu práce. Státní podniky mají 

totiž tendenci zaměstnávat srovnatelně více zaměstnanců v porovnání se soukromými 

firmami, mají statisticky významně vyšší podíl zaměstnanců na jednotku prodeje.  

Jedna z kritik, které se vymezují vůči privatizaci, poukazuje na to, že studie 

nezohledňují i negativní dopady privatizace, například nakolik bylo vyšší výkonnosti 

dosaženo na úkor spotřebitelů (zvýšení cen produkce kvůli honbě za vyšším ziskem) nebo 

zaměstnanců (propouštění, vyšší tlak na výkonnost a případně horší pracovní podmínky a 

nižší mzdy, které snižují náklady firem). La Porta a López-de-Silanes (1999) se soustředili 

na mexických nefinanční korporace, které prošly privatizací mezi lety 1983–1991 poté, co 

se Mexiko po dluhové krizi vydalo cestou privatizace. Sledované firmy, jejichž ziskovost 

se před privatizací pohybovala mnohdy v záporných číslech, ji poměrně rychle zvýšily, a 

to především zvýšením produktivity práce. Na jedné straně došlo ke snížení počtu 

zaměstnanců skoro na polovinu, současně se však těm, kteří si místo udrželi, zvýšily mzdy 

a díky vyšší produktivitě práce a výkonnosti firem i perspektiva zaměstnání do budoucna. 

Boubakri a Cosset (1998) prokázali, že privatizace firem různých odvětví přinesla 

signifikantní zvýšení ziskovosti, produktivity práce, kapitálových investic, výstupu 

(očištěného o inflaci), celkové zaměstnanosti a výplaty dividend. Současně se však 

ukázalo, že výnosy z privatizace jsou markantnější u zemí, které mají vyšší ekonomickou 

úroveň, a u podniků, v nichž se stát vzdal kontrolního podílu. Titíž autoři (Boubakri a 

Cosset 2002) zkoumali dopady privatizace na africkém kontinentě, kde privatizace 
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probíhala mnohem pomaleji než například v Latinské Americe nebo v Asii. Podle autorů 

úspěšné privatizaci v Africe brání silně nepříhodné prostředí s nefungujícími kapitálovými 

trhy, se slabým soukromým sektorem a omezenými finančními zdroji. Efektivní privatizaci 

a rozvoji soukromého sektoru nepřispívá ani nedostatečná regulace a kontrola ze strany 

státu, asymetrické informace, averze k riziku, nedostatečné investiční pobídky a celková 

institucionální nestabilita. Ve vzorku afrických firem došlo po privatizaci ke zvýšení 

ziskovosti, nicméně na rozdíl od předchozí studie (Boubakri a Cosset 1998) není tento 

výsledek signifikantní. Jediné statisticky významné zjištění se týká nárůstu kapitálových 

investic. Otázkou je, nakolik má studie vypovídací hodnotu vzhledem k malému vzorku 

firem (16). Problém se zobecněním závěrů studie připouštějí i sami autoři. 

Tab. 4.1 Vliv vlastnické struktury na výkonnost firem, netranzitivní ekonomiky 

Autoři Období Vzorek Analýza Závěry 

Boardman, 

Vining 

(1989) 

1983 500 největších 

světových firem 

s různou vlastnickou 

strukturou  

Vliv vlastnické 

struktury na 

výkonnost firem 

(ziskovost, PP) 

Firmy státní a se smíšeným vlastnictvím 

významně méně ziskové, s nižší PP než 

firmy soukromé. Smíšené firmy nejsou 

efektivnější než státní, jen plně soukromé 

mají vyšší výkonnost. 

Megginson, 

Nash, Randen-

borgh  

(1994) 

1961–

1990 

61 průmyslových firem, 

18 rozvojových i 

vyspělých zemí 

Výkonnost firem 

před a po privatizaci 

(PP, ziskovost, 

návratnost investic, 

zaměstnanost, 

zadluženost) 

Po privatizaci signifikantní nárůst reálných 

výnosů, ziskovosti, PP, investic i celkové 

zaměstnanosti, dále významně nižší 

zadluženost a zvýšení výplaty dividend. 

Lepší výsledky u firem, které obměnily více 

než 50 % původního managementu. 

Boubakri, 

Cosset 

(1998) 

1980–

1992 

79 firem různých 

odvětví, méně 

rozvinuté země: 

Brazílie, Čile, Mexiko, 

Turecko Portugalsko aj. 

Výkonnost firem 

před a po privatizaci 

(ziskovost, PP, 

investice, výstup, 

zaměstnanost) 

Po privatizaci významné zvýšení ziskovosti, 

PP, investic, reálného výstup, zaměstnanosti 

a výplaty dividend. Lepší výsledky mají 

země s vyšší ekonomickou úrovní a firmy 

bez státních kontrolních podílů.  

La Porta, 

López-de-

Silanes  

(1999) 

1983–

1991 

218 nefinančních 

korporací různých 

odvětví, Mexiko. 

Výkonnost firem 

před a po privatizaci 

(PP, ziskovost, 

zaměstnanost, mzdy 

aj.) 

Po privatizaci velmi významné zvýšení 

ziskovosti, nárůst PP i celkové produktivity. 

Snížení zaměstnanosti na polovinu, zvýšení 

mezd.  

Dewenter, 

Malatesta  

(2001) 

1975, 

1985, 

1995 

500 největších 

světových firem s 

různou vlastnickou 

strukturou (celkem cca 

1369 pozorování) 

Vliv vlastnické 

struktury na 

výkonnost firem 

(ziskovost, PP, 

zadluženost) 

Soukromé firmy významně ziskovější 

(2krát) než státní firmy, nižší zadluženost a 

vyšší PP. Zvýšení ziskovosti nejvýraznější 

v prvních 3 letech po privatizaci.  

Boubakri, 

Cosset 

(2002) 

1989–

1996 

16 afrických firem:  

Maroko, Nigérie, 

Tunisko, Ghana, 

Senegal 

Výkonnost firem 

před a po privatizaci 

(ziskovost, prodej, 

investice) 

Po privatizaci zvýšení ziskovosti, ale 

nesignifikantní, pokles efektivity a reálného 

prodeje (taky nesignifikantní). Statisticky 

významný nárůst investic.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pozn.: PP = produktivita práce;  
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Když si projdeme závěry studií zkoumajících vliv vlastnické struktury na výkonnost 

firem do 90. let 20. století (viz Tab. 4.1), shledáme, že většinou dochází po privatizaci 

k významnému zvýšení ziskovosti firem, nárůstu produktivity práce i celkové produktivity 

výroby. Vliv privatizace na zaměstnanost ve firmách není jednoznačný, v některých 

podnicích došlo po privatizaci ke snížení počtu zaměstnanců při současném nárůstu jejich 

mezd a dlouhodobé perspektivy dalšího zaměstnaní, v jiných privatizovaných firmám se 

společně se zvýšením produktivity práce i výnosnosti produkce zvýšil i počet zaměstnanců. 

Podle uvedených studií se jeví, že privatizované firmy více investují a méně se zadlužují. 

Lepších výsledků pak dosahují ty privatizované podniky, v nichž si neponechal stát 

významnější majetkový podíl, případně v nichž došlo k razantní obměně původního 

managementu. Studie analyzující privatizaci v afrických zemích naznačuje, že efekty 

privatizace jsou podmíněny celkovým institucionálním prostředím. 

4.1.2 Studie firem v tranzitivních zemích (90. léta) 

Skutečný rozmach empirických studií, zkoumajících dopady privatizace na 

výkonnost podniků, můžeme zaznamenat v 90. letech 20. století jako reakci na pád 

centrálně plánovaných ekonomik zemí socialistické soustavy a následnou privatizaci, jejíž 

rozsah nemá v dějinách obdoby. Tranzitivní ekonomiky jsou charakteristické souběžným 

působením velkého množstvím jak státních, tak privatizovaných podniků, které podnikají 

za obdobných podmínek, což umožňuje komparovat jejich výsledky a analyzovat vliv 

charakteru vlastnictví na výkonnost firem. Frydman et al. (1999) poukazují na to, že 

prostředí transformace je charakteristické vysokým stupněm neurčitosti a hlubokými 

institucionálními změnami. Za těchto podmínek přináší chování podle standardních 

pravidel relativně skrovnou konkurenční výhodu. Úspěch vyžaduje spontánnost a inovace, 

které mohou být prováděny jen soukromým vlastníkem, který je aktivně zapojen do řízení 

podniku. Z množství literatury zabývající se privatizací podnikové sféry v 90. letech 

extrahovali Havrylyshyn a McGettigan (1999) pět obvyklých témat studií, které zahrnují 

otázky rychlosti privatizačního procesu, rozsahu a podmínek privatizace, problematiku 

nových vlastníků (tzv. problém vlastníka a správce), dále otázky, zda se i bez privatizace 

mohou subjekty v konkurenčním prostředí chovat jako homo oeconomicus či zda je lepší 

privatizovat stávající státní podnik nebo zakládat úplně nové firmy na zelené louce. 

Typická otázka zná, zda mají původní firmy projít díky privatizaci transformací a naučit se 

novým metodám řízení, nebo je lépe staré firmy pomalu dovést k zániku a spoléhat se na 

čerstvé podniky, které vybudují soukromý sektor. 
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Problémem raných studií privatizace v tranzitivních ekonomikách byl malý časový 

odstup na to, aby se daly vyhodnotit dopady transformace včetně privatizace. Podle studií z 

prvních let transformace se jevilo, že privatizace není nezbytnou podmínkou pro 

transformaci a restrukturalizaci podniků s cílem zvýšit jejich ekonomickou výkonnost. 

Například studie Carlina, Reenena a Wolfa (1995) neprokázala, že by v případě 

privatizovaných podniků v Československu, Maďarsku, Polsku a Rusku byla ve srovnání s 

podniky vlastněnými státem vyšší pravděpodobnost, že tyto podniky projdou efektivní 

restrukturalizací včetně zvýšení jejich výkonnosti. Podobně Pinto, Belka a Krajewski 

(1993) poukazují na to, že řada polských podniků ve vlastnictví státu začala s reformami 

směrem ke zvýšení efektivity produkce již na samém počátku transformace, aniž by byla 

nejdříve privatizována. Tento pohled však byl později zpochybněn, další studie ukázaly, že 

je privatizace trvale propojena s určitým stupněm zvyšování podnikové výkonnosti v 

tranzitivních ekonomikách bez ohledu na pozadí konkurenčního prostředí. Tyto pozdější 

studie proto přinesly zjištění v souladu s předešlými výzkumy v rozvojových zemích i 

vyspělých ekonomikách, že privatizace obecně vede ke zvýšení výkonnosti podniků.  

Nejčastěji se studie firem v tranzitivních ekonomikách, vznikající především ke 

konci 90. let, zaměřují na země, které jsou dnes již začleněny do EU (například země 

Visegrádu a Slovinsko), případně na země Evropské unii blízké (Chorvatsko). Jen 

výjimečně nalezneme studie zabývající se dopady privatizace na podnikovou sféru zemí 

bývalého Sovětského svazu nebo dalších evropských zemí mimo EU, jako je Albánie a 

ostatní balkánské země, což Sachs, Zinnes a Eilat (2000) zdůvodňují jednak vysokou 

cenou souborů dat z podnikové sféry těchto zemí, jednak jejich nízkou komparovatelností 

vzhledem k různé metodice jejich získávání, obzvlášť během procesu transformace. 

MIKROEKONOMICKÉ STUDIE – ZEMĚ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 

Jednou z největších prací co do počtu zkoumaných firem je srovnávací studie 

Světové banky (Pohl et al. 1997), která mezi lety 1992–1995 analyzuje soubor více než 

6300 průmyslových podniků v sedmi zemích (Bulharsko, Česká a Slovenská republika, 

Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko). Všechny firmy byly původně státní, poté 

některé z nich prošly privatizací a některé ve státních rukou zůstaly. V pěti sledovaných 

zemích (v České a Slovenské republice, Maďarsku, Polsku a Slovinsku) se statisticky 

významně zvýšila ziskovost firem, v případě Rumunska a Bulharska byl ve sledovaném 

období zjištěn jen malý nárůst ziskovosti podniků. Ze studie vyplývá, že na úspěšnost 
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restrukturalizace (tj. zvýšení celkové produktivity) měla zásadní vliv změna vlastnictví ze 

státního na soukromé. Firmy, které se úspěšně privatizovaly, zvýšily výrazně jak celkovou 

produktivitu, tak produktivitu práce, která ve státních podnicích naopak poklesla. Navíc 

v privatizovaných firmách rostla produktivita práce rychleji než reálné mzdy, přestože 

reálné mzdy rostly poměrně rychle. Velký rozdíl lze také shledat u průměrných ročních 

investic na pracovníka, které byly ve sledovaném období v privatizovaných firmách 

v průměru 8krát vyšší než ve státních podnicích.
42

 Autoři zjistili, že na růst produktivity 

neměla na rozdíl od rychlosti privatizace velký vliv zvolená metoda privatizace (masová 

privatizace v ČR, na Slovensku a v Polsku vs. case-by-case privatizace v jiných zemích). 

Na základě analýzy českých firem se ukázalo, že firmy s koncentrovaným vlastnictvím se 

restrukturalizovaly úspěšněji než firmy s vlastnictvím rozptýleným.  

Na průmyslové firmy střední Evropy se také zaměřily práce Frydmana et al. (1997 a 

1999), kteří v ČR, Maďarsku a Polsku analyzovali dopady počáteční fáze privatizace na 

zvýšení výkonnosti firem. Frydman et al. poukazují na to, že všechny firmy musely během 

transformace redukovat nadměrnou zaměstnanost zděděnou z minulosti, všechny musely 

hledat nové trhy poté, co byly zpřetrhány vazby s direktivně nařízenými obchodními 

partnery, všechny podniky musely zlepšovat své nekvalitní produkty a snižovat mrhání se 

zdroji energií i materiálu. Ze srovnání privatizovaných a státem vlastněných firem však 

jednoznačně vyplývá, že soukromí vlastníci jsou schopni provádět restrukturalizaci 

efektivněji než státní podniky. Většina firem prošla v počáteční fázi transformace (1990–

1991) poklesem výnosů, přičemž privatizovaným firmám se podařilo tento pokles zastavit 

rychleji než státním podnikům. Polovina privatizovaných firem dokonce začala ve 

sledovaném období nabírat nové zaměstnance. Podle autorů soukromé vlastnictví výrazně 

zvýšilo výkonnost podniků v zemích procházejících postkomunistickou transformací, 

přičemž privatizační efekt není podmíněn konkrétní zemí nebo odvětvím. Lépe si vedly 

firmy privatizované outsidery než insidery
43

 a nedá se říci, že by zahraniční vlastníci nějak 

vynikali. Mezi insidery na tom byly výrazně hůře zaměstnanecké firmy, tento typ 

privatizace na rozdíl od ostatních privatizovaných podniků dokonce snížil produktivitu 

práce a zvýšil nákladovost. Přestože někteří autoři argumentují tím, že zaměstnanecká 

privatizace je vhodná tam, kde z politických nebo jiných důvodů nelze přistoupit k jiné 

                                                 

42
 Např. v ČR 3290 USD versus 470 USD (v paritě kupní síly). 

43
 Insideři = privatizátoři z řad zaměstnanců a původních manažerů podniků, outsideři = privatizátoři mimo 

podnikovou strukturu (individuální investoři, investiční fondy, finanční instituce, zahraniční investoři). 
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privatizaci, a preferují raději tuto formu privatizace než žádnou, studie Frydmana et al. 

prokázala, že firmy privatizované zaměstnanci se chovají jako státní podniky nejenom ve 

výnosnosti, ale také v zaměstnanosti a dalších výkonnostních ukazatelích. Podobně se 

příliš neosvědčila privatizace do rukou původních manažerů, kde jsou výsledky 

nejednoznačné. Řada analytiků argumentuje, že vedení podniků bylo během komunistické 

éry vybíráno nikoli na základě řídících dovedností, ale spíše na základě politických kritérií, 

proto je manažerská privatizace neefektivní. Tato studie to však jednoznačně nepotvrdila. 

Analýza neprokázala privatizační šok, který by utrpěly firmy procházející rychlou 

privatizací, jak někteří ekonomové očekávali. Zato se projevily jiné šoky, například při 

přechodu na volný trh, který zasáhl jak soukromé, tak státní podniky. S tímto šokem se 

lépe vypořádaly soukromé firmy. Vliv soukromého vlastnictví je nejsilnější ve zvyšování 

výnosnosti, dále pozitivně (i když slaběji) ovlivňuje schopnost firem snížit neefektivní 

náklady zděděné z minulosti. Dále studie prokázala, že privatizované firmy generují v 

porovnání se státními podniky významný růst zaměstnanosti. 

Ze zemí středí a východní Evropy se řada mikroekonomických analýz věnuje přímo 

České republice. Claessens, Djankov a Pohl (1997) docházejí ke zjištění, že privatizované 

firmy jsou výkonnější (měřeno vyšší ziskovostí a vyšší tržní hodnotou), přičemž výkonnost 

firem zvyšuje vyšší koncentrace vlastnictví. Podle autorů vyšší tržní hodnoty a ziskovosti 

prokázala jejich analýza u firem, které byly privatizované investičními fondy s vlastnickým 

podílem banky. Delší časový úsek studuje práce Harpera (2002), který sleduje výkonnost 

podniků 2 roky před privatizací a 2 roky poté. V privatizovaných firmách došlo k 

signifikantnímu snížení počtu zaměstnanců, snížení reálného výstupu, ale zároveň ke 

zvýšení výkonnosti, která byla ovlivněna také tím, zda privatizace proběhla během první 

nebo druhé vlny (první vlna přinesla horší výsledky než druhá). Studie neprokázala vliv 

koncentrace vlastnictví a zadluženosti firmy. Podobně jako u jiných autorů také Harperova 

studie odhalila důležitost ekonomické a politické infrastruktury, kterou Harper považuje za 

nezbytný předpoklad pro úspěch privatizačního programu. Čím stabilnější a rozvinutější je 

finanční a ekonomický trh, tím je vyšší prospěch z privatizace. 

Z českých autorů se vlivu privatizace na výkonnost firem věnují Hanousek, Kočenda 

a Švejnar (2004, 2006), kteří docházejí k závěru, že samo snížení státního podílu ve 

firmách nevede automaticky ke zvýšení výkonnosti, záleží totiž na tom, kdo je 

privatizátorem. V případě finančních skupin a jednotlivců studie neprokázala zvýšení 

výkonnosti firem na rozdíl od ostatních outsiderů, tj. privatizátorů mimo původní 
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podnikovou strukturu (například zahraniční investoři), kteří výkonnost privatizovaných 

firem zvyšují. V další studii titíž autoři se přiklánějí k tomu, že některé soukromé 

vlastnické struktury zvyšují dynamiku postprivatizační výkonnosti. V porovnání se státním 

vlastnictvím i domácími investory jsou ve zvýšení ziskovosti úspěšnější privatizátoři z řad 

zahraničních vlastníků. 

Tab. 4.2 Vliv vlastnické struktury na výkonnost firem: země střední a východní Evropy 

Studie 
Období Vzorek Analýza Závěry 

Claessens, 

Djankov, Pohl 

(1997) 

1992–

1995 

706 

privatizovaných 

firem 

ČR 

Vliv privatizace na 

výkonnost 

(ziskovost, tržní 

hodnota) 

Privatizované firmy jsou výkonnější, čím 

vyšší koncentrace vlastnictví, tím vyšší 

ziskovost a tržní hodnota.  

Pohl, Anderson, 

Claessens, 

Djankov  

(1997) 

1992–

1995 

6300 průmysl. 

podniků 

soukromých i 

státních; 

Země V4, 

Bulharsko, 

Rumunsko, 

Slovinsko; 

Vliv 

restrukturalizace 

(rychlost privatizace, 

koncentrace 

vlastnictví aj.) na 

výkonnost f. 

(ziskovost, růst PP, 

celkové produktivity, 

exportu aj.)  

Zásadní vliv privatizace na zvýšení celkové 

produktivity (průměrně o 4,5 % ročně, 4x 

rychlejší tempo než ve státních podnicích). 

Zvýšení PP v privatizovaných firmách o 

7,2 %, ve státních podnicích pokles o 0,3 

%. 70–90 % růstu PP je připsáno vlivu 

privatizace. Investice na pracovníka 

v privat. firmách 8krát vyšší než ve stát.  

Frydman, Gray, 

Hessel, 

Rapaczynski  

(1997 a 1999) 

 

1990–

1994 

Původní vzorek 

500, po eliminaci 

cca 200 prům. 

firem soukromých 

i státních;  

ČR, Polsko, 

Maďarsko 

Vliv vlastnické 

struktury na 

výkonnost firem 

(růst výnosů, 

zaměstnanost, 

produktivitu práce a 

nákladovost).  

Soukromé vlastnictví výrazně zvýšilo 

výkonnost, nezávisle na konkrétní zemí 

nebo odvětví. Lepší výsledky u outsiderů 

(růst výnosů i produktivity o cca 10 % 

ročně, bez významného negativ. dopadu na 

zaměstnanost). Mezi insidery nejhorší 

výsledky u zaměstnaneckého vlastnictví – 

snížení PP, zvýšení nákladovosti. 

Harper 

(2002) 

1990–

1996 

453 privatiz. firem 

(1. a 2. vlna 

kupon. 

privatiazce),  

ČR 

Výkonnost firem 

před a po privatizaci 

(zaměstnanost, PP, 

ziskovost)  

Významné snížení počtu zaměstnanců a 

reálného výstupu, zvýšení výkonnosti. 

První vlna horší výsledky ve výkonnosti 

než druhá.  

Hanousek, 

Kočenda, 

Švejnar 

(2004) 

1996–

1999 

1500 středních a 

velkých podniků 

po velké 

privatizaci; 

ČR 

Vliv vlastnické 

struktury a 

koncentrace na 

ziskovost) 

Některé soukromé vlastnické struktury 

zvyšují dynamiku postprivatizační 

výkonnosti – v porovnání se státním 

vlastnictvím i domácími investory 

především koncentrované zahraniční 

vlastnictví; 

Hanousek, 

Kočenda, 

Švejnar 

(2006) 

1990–

1996 

Cca 900 firem 

privatizovaných 

do r. 1995;  

ČR 

Vliv rozdělení 

podniků a 

privatizace na 

výkonnost 

(nákladová 

efektivita, ziskovost) 

Samo snížení státního podílu nevede 

automaticky ke zvýšení výkonnosti, 

finanční skupiny a jednotlivci jako noví 

vlastníci nezvyšují výkonnost, ostatní 

outsideři výkonnost zvyšují. 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Pozn.: PP = produktivita práce; insideři = privatizátoři z řad zaměstnanců a původních manažerů podniků, 

outsideři = privatizátoři mimo podnikovou strukturu (individuální investoři, investiční fondy, finanční 

instituce, domácí firmy, zahraniční investoři). 
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Když si projdeme závěry studií zkoumajících vliv vlastnické struktury na výkonnost 

firem v tranzitivních zemích střední a východní Evropy (viz Tab. 4.2), shledáme, že 

soukromé vlastnictví přineslo firmám výrazné zvýšení výkonnosti. Z uvedených studií 

vyplývá, že úspěšnějšími privatizátory byli především tzv. outsideři, tedy privatizátoři 

mimo původní strukturu podniku, nejčastěji zahraniční investoři. Mezi tzv. insidery měla 

nejhorší výsledky privatizace pomocí zaměstnaneckých akcií, kdy dokonce podle studií 

Frydmana et al. (1997 a 1999) došlo ke snížení produktivity práce a zvýšení nákladovosti. 

Podle studií se jeví, že vyšší koncentrace vlastnictví přináší i vyšší výkonnost firem, a 

podobně jako v případě studií netranzitivních ekonomik do 90. let 20. století nejsou závěry 

z tranzitivních zemí jednoznačné v tom, jaký má privatizace vliv na zaměstnanost. 

MIKROEKONOMICKÉ STUDIE – ZEMĚ BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU 

Literatura zabývající se privatizací 90. let je primárně zaměřena na střední Evropu a 

Pobaltí, protože zde proces liberalizace a privatizace započal dříve; navíc tyto země 

nejdříve usilovaly a nakonec i vstoupily do EU. V porovnání se zeměmi střední a východní 

Evropy byly počáteční podmínky v postsovětských zemích v mnohém specifické – 

transformace v postsovětských republikách přišla po desetiletích zápasu s tuhou 

centralizovanou mocí Moskvy, v některých zemích navíc probíhala občanská válka nebo 

vojenský konflikt o hranice. Země bývalého Sovětského svazu byly mnohem více 

integrovány jak v oblasti zdrojů výroby, tak v oblasti prodeje. Centrální moskevské orgány 

řídily v plné míře kooperaci mezi sovětskými podniky napříč svazovými republikami, 

navíc v rukou Moskvy byl i veškerý zahraniční obchod. Manažeři firem nebyli nikdy 

zainteresováni na prodejnosti produkce do zahraniční, na splnění zahraničních norem a 

navazování obchodních styků se zahraničními partnery. Jak uvádí Djankov (1999), k 

určitému nezájmu analytiků přispěl i chybějící oficiální systém sběru dat vládními 

institucemi, který by poskytoval údaje pro empirický výzkum. 

V Rusku i ve většině postsovětských republik měli dominantní roli v privatizaci 

podniků zaměstnanci, přesto je pro tyto podniky charakteristická významná heterogenita 

vlastnické struktury s významnou rolí státu. Obhájci zaměstnanecké privatizace vycházeli 

podle Earleho (1998) z představy, že se tak vyhnou problému principal-agent. Když budou 

mít zaměstnanci podnik ve svých rukou, nedojde k asymetrickým informacím, navíc budou 

zaměstnanci motivováni na výsledcích firmy a budou se snažit zvýšit produktivitu tam, kde 

to lze. Také Perevalov, Gimady a Dobrodey (1999) zdůvodňují skutečnost, že v Rusku 
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byla velká část podniků privatizována zaměstnanci nebo manažery tím, že insideři měli 

lepší přístup k informacím o skutečné hodnotě podniku. Zaměstnanci a manažeři měli 

několik možností, jak privatizovat podnik – měli možnost získat různé majetkové podíly s 

hlasovacím právem nebo bez (přímým odkupem nebo prostřednictvím zaměstnaneckých 

akciových fondů), případně nejprve si majetek firmy pronajmout a až následně odkoupit. 

Část podniku většinou zůstávala v rukou státu. 

Přívrženci zaměstnanecké privatizace dále poukazovali na to, že outsideři jsou 

hendikepováni v prostředí, kde se těžce vymáhají kontrakty a smlouvy. Outsideři by v 

ruském institucionálním prostředí těžko ochránili svá vlastnická práva, právní prostředí v 

Rusku bylo totiž vůči privatizátorům z vnějšku, kteří se nerekrutovali z původní podnikové 

struktury, značně nepříznivé. Navíc podpora převodu státních podniků do soukromého 

vlastnictví insiderů byla podporována přímo státem, který si tak chtěl udržet nad 

privatizovanými podniky velký vliv. Těžko by tak privatizátoři z řad outsiderů prosazovali 

potřebné restrukturalizační změny proti stávajícímu managementu a zaměstnancům.  

Ve srovnání s ostatními zeměmi procházejícími transformací (když pomineme 

bývalé země Jugoslávie, zmítané a destruované občanskou válkou) bylo celkové 

institucionální prostředí postsovětských zemí ještě více nepříznivé pro privatizaci a 

celkovou restrukturalizaci ekonomiky než například v zemích Visegrádu. Podniky v 

zemích bývalého Sovětského svazu musely čelit vysokým transakčním nákladům na 

uzavírání, dodržování a případné následné vymáhání kontraktů kvůli chybějícímu 

kvalitními právnímu prostředí. Navíc v té době dobře nefungoval konkurenční trh jak 

vstupů, tak výstupů, chyběly také další vládní instituce, které by vykonávaly účinný dozor 

nad finančními institucemi, což nebylo nakonec charakteristické jen pro postsovětské 

ekonomiky. Proto není podle Earleho (1998) překvapivé, že se rozšířilo zcizování majetku 

firem. Bez účinného dohledu nad novými vlastníky (ať už z řad zaměstnanců, manažerů či 

vnějších investorů) prošly podniky spíše destrukcí než prospěšnou restrukturalizací. Navíc 

manažerské kvality outsiderů nebyly o moc lepší než insiderů, a to především kvůli jejich 

napojení na mafiánské a kriminální subjekty. Earle argumentuje tím, že noví vlastníci 

selhali, protože restrukturalizační proces je nejenom fascinujícím ekonomickým 

fenoménem, lákajícím analytiky ke studiu, ale také zlomovým úkolem pro tvůrce 

hospodářské politiky, a to z důvodu řady externalit. Dokud mají staré podniky velký podíl 

na národním hospodářství, jejich výkonnost ovlivňuje zaměstnanost a kariérní vyhlídky 

zaměstnanců, investiční příležitosti pro střadatele a zdraví státních financí.  
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Tvůrci hospodářské politiky a analytici v postsovětských zemích přepokládali, že 

privatizátoři z řad zaměstnanců budou poměrně rychle prodávat své podíly ve firmách 

jiným investorům, kteří přinesou potřebný kapitál i nové technologie a přístup na trhy. 

Nakonec tomu tak nebylo. Jedno z vysvětlení spočívá v tom, že převládla touha 

pracovníků ponechat si kontrolu nad podnikem, v němž pracovali; velkou roli sehrála 

tradiční solidarita mezi zaměstnanci i chabé fungování kapitálového trhu. Nedostatečné 

institucionální prostředí a celkové podnikatelské klima (nepříznivé pro restrukturalizaci) 

způsobily, že transformace probíhala pomalu. Jak uvádějí Djankov a Kreacic (převzato z 

Havrylyshyna a McGettigana, 1999) na základě studie gruzínských podniků, privatizace 

firem nedokázala svými pozitivními efekty prolomit zátěž minulosti a nevhodné 

institucionální podmínky. V nepříznivém podnikatelském prostředí a s nedostatkem 

odpovědných manažerů se rozdíly mezi soukromými a státními podniky neprojevují tak, 

jako v případě středoevropských zemí, kde transformace přece jenom probíhala rychleji, 

byť také s řadou problémů, v mnohém podobných postsovětským ekonomikám. 

Na nepříznivý vliv stávajících zaměstnaneckých a manažerských struktur poukazují 

Barberis et al. (1996), kteří se zabývali privatizací ruských státních obchodů, známých 

svou neefektivností, prodejem nekvalitního zboží, velkými zásobami, nadměrnými 

skladovacími prostorami, nedostatečnými službami a krátkou provozní dobou. Průzkum 

probíhal v roce 1993, krátce po privatizaci, která probíhala dvěma způsoby: 1. aukcí 

(kritériem byla nejvyšší cena), 2. výběrovým řízením (kromě ceny ještě do hry vstupovala 

další kritéria jako budoucí sortiment prodejny, zachování počtu zaměstnanců aj.). Mnoho 

prodejen však bylo privatizováno mimo soutěž do rukou insiderů. Autoři dospěli k závěru, 

že restrukturalizace potřebuje nové vlastníky mimo původní zaměstnance a manažery 

prodejen, kteří by měli patřičné schopnosti vést obchod v tržní ekonomice a nebyli zatíženi 

původními vazbami jak s dodavateli, tak se zaměstnanci. Změna vlastnictví zvyšuje 

pravděpodobnost restrukturalizace obchodu jen v případě nového vedení. 

Ruské průmyslové podniky analyzovali Earle a Estrin (1998), kteří předložili 

robustní důkaz o pozitivním dopadu privatizace na produktivitu práce.  Vliv konkurence se 

projevil mnohem slaběji v závislosti na způsobu měření a specifikaci modelu. Nepříznivě 

se v tempu privatizace odráží státní podpora ve formě různých dotací neprosperujícím 

podnikům, i když se tento vliv ukázal jen jako nepříliš významný. Earle (1998) rovněž 

zjišťoval, jaký má vliv na výkonnost ruských průmyslových podniků charakter vlastnické 

struktury, porovnával výkonnost podniků ve státním vlastnictví s těmi, které byly 
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privatizovány insidery nebo outsidery. Autor prokázal významný pozitivní vliv soukromé 

vlastnické struktury oproti státnímu vlastnictví na zvýšení produktivity práce, a to v 

případě manažerského vlastnictví, zaměstnaneckého vlastnictví a individuálního vlastnictví 

outsiderů. V případě outsiderů má tak podle Earleho pozitivní a statisticky významný vliv 

pouze individuální vlastnictví akcií; ostatní typy privatizace (investiční fondy, zahraniční 

vlastníci) pozitivní vliv na zvýšení výkonnosti podniků neprokázaly. 

Podobně příznivý vliv privatizace na růst produktivity práce prokázal Djankov 

(1999), který analyzoval vztah mezi vlastnickou strukturou a restrukturalizací na vzorku 

960 privatizovaných průmyslových podniků v šesti postsovětských republikách (Gruzii, 

Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku, Rusku a Ukrajině). Ostatních šest zemí bývalého 

Sovětského svazu, když nepočítáme Pobaltí, nebylo do průzkumu zahrnuto z důvodu 

nedostupnosti dat. Ze závěrů vyplývá, že ve sledovaném vzorku privatizovaných podniků 

došlo k velkému nárůstu produktivity práce, který byl ještě vyšší než v tranzitivních 

ekonomikách střední Evropy. V případě státního vlastnictví došlo ve firmách k nižší míře 

restrukturalizace a ve sledovaném období dokonce k poklesu produktivity práce. 

Privatizační metody obecně neměly podle Djankova na restrukturalizaci statisticky 

významný vliv, nicméně regresní analýzou autor na rozdíl od předešlé studie (Earle 1998) 

prokázal, že zahraniční vlastnictví je statisticky významně pozitivně spojeno s 

restrukturalizací firem (ovšem jen pokud je podíl zahraničních vlastníků alespoň 30%). 

Také Grygorenko a Lutz (2004) potvrdili pozitivní vliv privatizace na produktivitu 

práce v ukrajinských akciových společnostech. Podle závěrů studie většinové státní 

vlastnictví významně indikuje horší výkonnost, zatímco soukromé vlastnictví (byť není 

100%) zvyšuje výkonnost, nejvíce v letech těsně po privatizaci. I když si firmy s 

převažujícím soukromým vlastnictvím vedou podstatně lépe než státní, určité malé 

procento státního podílu zlepšuje jejich výkonnost oproti 100% soukromému vlastnictví. 

Autoři si to vysvětlují tím, že tyto firmy i nadále těží z napojení na státní pokladnu a jsou 

ve výhodě oproti těm, které se od ní zcela odstřihly. 

Oproti předchozím pracím přinesli další autoři ne příliš příznivé závěry ve prospěch 

pozitivních účinků privatizace. Perevalov, Gimady a Dobrodey (1999) zkoumali 

průmyslové podniky ve Sverdlovské oblasti, přičemž došli k závěru, že privatizace sama o 

sobě nepřinesla obecně růst výkonnosti podniků, pozitivní vliv měla jen na růst provozního 

zisku a do určité míry také na růst produktivity práce. 
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Tab. 4.3 Vliv vlastnické struktury na výkonnost firem: země bývalého Sovětského svazu 

Autoři Období Vzorek Analýza Závěry 

Barberis, 

Boycko, 

Shleifer, 

Tsukanova  

(1996) 

1992–

1993 

452 obchodů, 

většina 

privatizována;  

Rusko 

Vliv vlastnické 

struktury na 

restrukturalizaci 

prodejen 

Privatizace původním zaměstnanci nebo 

manažery nepřináší vyšší 

pravděpodobnost restrukturalizace, jen 

nový vlastník zvenčí (outsider) podporuje 

restrukturalizaci. 

Earle, Estrin  

(1998) 

1990–

1994 

Cca 400 

průmyslových 

firem 

privatizovaných i 

vlastněných státem; 

Rusko  

Výkonnost firem 

před a po privatizaci 

(reálný růst 

produktivity práce) 

Významný pozitivní vliv soukromého 

oproti státnímu vlastnictví na reálný růst 

PP, 10% zvýšení podílu soukromého 

vlastnictví přinese 3–5% růst PP (reálné 

výnosy/zaměstnanci). Státní podpora 

firem (měkká rozpočtová omezení) 

zpomalují tempo restrukturalizace. 

Djankov  

(1999) 

1995–

1997 

960 průmyslových 

privatizovaných 

firem; 

Gruzie, 

Kazachstán, 

Kyrgyzstán, 

Moldavsko, Rusko, 

Ukrajina; 

 

Vztah mezi 

vlastnickou 

strukturou (typem 

privatizace) a 

restrukturalizací 

(růstem PP, 

zlepšením 

pracovních podmínek 

zaměstnanců). 

Privatizované podniky: nárůst PP ročně o 

13 %; 

Státní a zaměstnanecké vlastnictví vždy 

spojeno s poklesem PP (ale statisticky 

nevýznamné); 

Zahraniční vlastnictví s alespoň 30% 

podílem je statisticky významně 

pozitivně spojeno s růstem PP. 

Perevalov, 

Gimady, 

Dobrodey  

(1999) 

1992–

1996 

198 středních až 

velmi velkých 

průmyslových 

privatizovaných 

podniků; 

Sverdlovská oblast 

Ruska;  

Vliv privatizace na 

výkonnost firem 

(reálný růst výnosů 

z prodeje produktů, 

ziskovost, 

nákladovost a PP), 

porovnání firem před 

a po privatizaci. 

Privatizace sama o sobě nepřinesla 

obecně růst výkonnosti firem, jen 

v dílčích výsledcích, které se lišily podle 

privat. metody, měla pozitivní vliv na 

provozní zisk a PP;  

Pozn.: Privatizační metody velmi 

heterogenní, převážná část podniků 

privatizována insidery s ponecháním 

určitého podílu státu. 

Grygorenko 

Lutz 

(2004) 

1997–

1999 

466 akciových 

společností, 

státních a 

privatizovaných;  

Ukrajina 

Vliv privatizace na 

výkonnost firem 

(reálný růst PP)  

Firmy s převahou státního vlastnictví 

mají významně horší výkonnost, zatímco 

privatizace výkonnost zvyšuje. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pozn.: PP = produktivita práce; insideři = privatizátoři z řad zaměstnanců a původních manažerů podniků, 

outsideři = privatizátoři mimo podnikovou strukturu (individuální investoři, investiční fondy, finanční 

instituce, domácí firmy, zahraniční investoři). 

 

Shrneme-li výsledky studií o vlivu privatizace na výkonnost firem z prostředí 

postsovětských ekonomik (viz Tab. 4.3), dojdeme k závěru, že převod podniků ze státního 

do soukromého vlastnictví má většinou statisticky významný vliv na růst produktivity 

práce. Co se týče charakteru privatizačního procesu, a to, zda pocházejí privatizátoři z řad 

insiderů (zaměstnanců a původních manažerů), či jsou podniky privatizovány zvnějšku 

(například zahraničními vlastníky, případně jinými domácími investory stojícími mimo 
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podnik), zde se závěry prací rozcházejí. Zatímco Djankov (1999) uvádí, že nejenom státní, 

ale i zaměstnanecké vlastnictví je na rozdíl od privatizace outsidery vždy spojeno s 

poklesem produktivity práce (byť statisticky nevýznamně), a k podobným závěrům 

docházejí také Barberis et al. (1996), v jiných studiích (např. Earle 1998) se pozitivní vliv 

zahraničních investorů nebo soukromých investičních fondů na růst výkonnosti firem 

neprokázal.  

Na čem se však shodují všichni autoři, zkoumající vliv privatizace na výkonnost 

firem v postsovětských zemích, je negativní působení nedostatečně kvalitního 

institucionálního prostředí včetně nedostatečné ochrany vlastnických práv, přílišného vlivu 

státu v částečně privatizovaných firmách, špatně nastavené kontroly finančních trhů nebo 

nefungujícího trhu s akciemi. Kvůli zátěži minulosti, v níž takřka nikdo neměl v bývalém 

Sovětském svazu zkušenosti s fungováním tržní ekonomiky a soukromým vlastnictvím 

výrobních prostředků, tak v podnicích, které přešly do soukromých rukou, rozhodují 

majitelé nebo manažeři, jejichž primárním cílem je krátkodobé zbohatnutí, často na úkor 

dlouhodobé prosperity firmy. 

4.2 MAKROEKONOMICKÉ STUDIE – PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ A PROSPERITA 

ZEMÍ 

Makroekonomické studie analyzující vztah právního prostředí a ekonomické 

prosperity zemí lze rozdělit do dvou velkých skupin: 

 Průřezové (cross-counry) analýzy velkého souboru zemí, využívající statistické metody 

a ekonometrické modely; 

 Případové studie vybraných zemí nebo regionu. 

4.2.1 Průřezové analýzy velkého souboru zemí  

Na makroekonomické úrovni se vztahem právního prostředí a ekonomické prosperity 

zabývají studie, které většinou vycházejí z neoklasického modelu růstu, v němž jsou mezi 

nezávislé proměnné zahrnuty kromě klasických proměnných (fyzický a lidský kapitál, růst 

pracovní síly, technologie) také další, institucionální proměnné, jako je kvalita právního 

prostředí, ochrana vlastnických práv (dále jen VP) apod. Tyto studie pro svou průřezovou 

analýzu velkého souboru zemí využívají především statistické metody (regresní a korelační 

analýzu dat) a ekonometrické modelování.  
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Za závislou proměnnou autoři volí jednak ekonomický růst (např. Torstensson 1994, 

Martinéz a King 2010) nebo dosaženou ekonomickou úroveň (např. Heitger 2004), 

případně jiné podobné indikátory životní úrovně jako Human Development Index (např. 

Norton, 1998).  

V teoretických východiscích autoři studií vycházejí z předpokladu nové 

institucionální ekonomie, především z myšlenek Northa (1990), který říká, že instituce, 

které definují a ochraňují VP, pozitivně ovlivňují ekonomickou výkonnost zemí mj. tím, že 

redukují transakční náklady a nejistotu, která vzniká při směně. Proto je teorie růstu 

nekompletní bez teorie institucí. Autoři empirických studií se ve svých předpokladech 

většinou shodují na tom, že kvalitní právní prostředí a ochrana VP přinášejí zemi 

v dlouhém období ekonomickou prosperitu. Podle Martíneze a Kinga (2010) je pozitivní 

vliv bezpečných VP na ekonomický rozvoj zemí bez debat. Legalizované (zaknihované) 

vlastnictví motivuje k investicím, z majetku se tak stává kapitál. Acemoglu, Johnson a 

Robinson (2001) ve svých studiích předpokládají, že země s kvalitnějšími institucemi, 

větší ochranou VP a menšími distorzemi v politických institucích budou více investovat do 

fyzického i lidského kapitálu a využijí tyto faktory efektivněji k dosažení vyšší 

ekonomické úrovně. Z podobných předpokladů vycházejí také autoři publikující pod 

hlavičkou OSN, MMF nebo Světové banky, kteří rovněž zdůrazňují, že formalizace a 

ochrana VP je hlavním motorem investic, akumulace bohatství a jeho transferu na další 

generace. Opatrněji se již autoři vyjadřují k přínosu ochrany VP v krátkodobém nebo 

střednědobém pohledu.  

Otazníky také vyvolává vzájemný kauzální vztah mezi ekonomickým rozvojem zemí 

a kvalitou právního prostředí, a to především z hlediska směru této kauzality. Například 

Heitger (2004) uvádí, že závislost není jen směrem od VP k ekonomické úrovni. Nejenom 

že kvalitní právní prostředí je příčinou vyšší ekonomické úrovně, ale také naopak – 

rostoucí důchod vede k dalšímu zlepšení právního prostředí a vyšší ochraně VP. Podobně 

Martínez a King (2010) uvádějí, že je v modelech těžké věrohodně prokázat směr 

kauzality; je totiž pravděpodobné, že růst ekonomické úrovně podněcuje formování VP a 

přispívá k jejich silnější ochraně.  

Dalším problematickým bodem je měření struktury a kvality VP včetně jejich 

ochrany. Podrobněji se s touto problematikou seznámíme v kap. 5. 
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Přehled průřezových analýz zkoumajících vztah právního prostředí a ekonomické 

prosperity je v této práci rozdělen z hlediska závislé proměnné: 

 Studie, v nichž je závislou proměnnou ekonomický růst (většinou průměrné tempo 

růstu HDP za určité období); 

 Studie, v nichž je závislou proměnnou dosažená ekonomická úroveň (většinou HDP na 

obyvatele ke konkrétnímu roku). 

MAKROEKONOMICKÉ STUDIE: PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ A EKONOMICKÝ RŮST 

Typickým příkladem této skupiny studií, které jsou souhrnně zachyceny v Tab. 4.4, 

je panelová regrese, pomocí níž Barro (1996) na vzorku 100 zemí analyzoval vliv 

neoklasických i institucionálních proměnných na ekonomický růst v období 1960–1990, 

rozděleném na tři etapy (1965–1975; 1975–1985 a 1985–1990). Mezi nezávislé proměnné 

Barro zařadil kromě lidského kapitálu, počáteční úrovně HDP, vládních výdajů aj. 

proměnných také indexy demokracie a VP, které jsou součástí agregátního indexu ICRG 

(International Country Risk Guide). Hodnotu indexu VP (RL: Rule of Law) zahrnul do 

modelu jen za jeden rok (1980) s vysvětlením, že institucionální struktury země přetrvávají 

po dlouhou dobu, proto je hodnota z roku 1980 typickým zástupcem pro úroveň VP z let 

dřívějších i následných. Barro svou studií prokázal, že vymahatelnost práva a kontraktů má 

signifikantní pozitivní vliv na růst HDP/ob. (podobně jako svobodný trh, malá vládní 

spotřeba a vysoký lidský kapitál).
44

  

Z Barrova modelu vychází ve své studii Zak (2002), který na vzorku 50 zemí všech 

kontinentů (období 1970–1990) dochází k závěru, že nedokonalé vynucování VP vede 

k poruchám ekonomického růstu. Zak v závěrech své analýzy dochází k tomu, že 

nedostatečně chráněná vlastnická práva mohou uvést zemi do pasti chudoby. Dále 

výsledky modelu naznačují, že v zemích se slabou institucionální strukturou a ochranou 

VP může dojít v dlouhodobém horizontu k nižšímu tempu ekonomického růstu, přestože 

jsou podporovány investice do informačních technologií jako zdroje ekonomického růstu 

(Zak uvádí příklad Indie), zatímco země s bezpečnými vlastnickými právy (např. Singapur) 

mohou ze zavádění moderních technologií těžit ve prospěch ekonomického růstu.  

                                                 

44
 Vliv demokracie na ekonomický růst se ve studii ukázal jako slabě negativní, z toho autor vyvozuje, že by 

západní vyspělé země měly podporovat snížení chudoby v rozvojových zemích nikoli exportem politického 

systému, ale spíše systému ekonomického včetně zvyšování ochrany vlastnických práv, vymáhání kontraktů 

a kvality celkového právního prostředí. 
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Podobně jako Barro postupovali také Knack a Keefer (1995), kteří průřezovou 

analýzou velkého vzorku zemí zjišťovali vliv vlastnictví na ekonomický růst (průměrný 

růst HDP/ob. mezi lety 1974–1989). Jako další závislou proměnnou zvolili investice (podíl 

soukromých investic na HDP ve stejném období), jejichž velikost je odrazem hodnocení 

rizika investování v dané zemi potenciálními investory. Mezi nezávislé proměnné autoři 

zařadili indexy hodnocení vymahatelnosti smluv a rizika vyvlastnění, které jsou zahrnuty 

v agregátních indexech ICRG (International Country Risk Guide) a BERI (Business 

Environment Risk Intelligence). Knack a Keefer došli k závěru, že instituce na ochranu VP 

mají zásadní vliv na ekonomický růst a investice; některé výsledky regresní analýzy 

dokonce poukazují na to, že je tento vliv srovnatelný s vlivem vzdělání. Podle autorů 

ochrana VP ovlivňuje nejenom velikost investic, ale i efektivnost alokace zdrojů. 

Výše uvedení autoři se ve svých závěrech ohledně pozitivního vlivu ochrany VP na 

ekonomický růst víceméně shodují. Méně jednoznačné závěry vyplývají z novější studie 

Martíneze a Kinga (2010), kteří vycházejí podobně jako předchozí autoři z neoklasického 

modelu růstu, který doplňují o institucionální proměnné (vlastnická práva měří pomocí 

indexů společností Heritage Foundation, Fraser Institute a World Economic Forum). Na 

vzorku 162 zemí v období 1995–2005 docházejí autoři k závěru, že mezi úrovní VP (index 

RL) a ekonomickým růstem existuje silná korelace, avšak v případě změny nebo zlepšení 

skóre RL tento pozitivní vztah mizí (výsledky se liší podle zvoleného indexu RL, někdy se 

ukazuje dokonce slabá negativní korelace). Jedna z možných interpretací je podle 

Martíneze a Kinga ta, že mezi vlastnickými právy a ekonomickým růstem přinejmenším v 

krátkém období není kauzální vztah nebo indexy měřící úroveň VP mají nízkou validitu 

(autoři došli k různým výsledkům podle toho, jaký použili index). 

Podobně nejednoznačné výsledky vyplývají ze studie Torstenssona (1994), který 

zkoumal vliv charakteru vlastnictví (soukromé versus státní) na růst HDP. Torstensson na 

jedné straně uvádí, že riziko vyvlastnění významně snižuje ekonomický růst zemí, na 

druhé straně dochází k závěru, že pozitivní vliv VP na ekonomický růst v určitém období 

nelze statisticky věrohodně prokázat. Přičítá to skutečnosti, že je obtížné empiricky 

komparovat stupeň soukromého vlastnictví mezi zeměmi. Torstensson ovšem 

poznamenává, že jiná situace je v případě vztahu vlastnictví a dosažené ekonomické 

úrovně. V tomto případě mají země s vyšší úrovní soukromého vlastnictví efektivnější 

alokaci zdrojů, a tudíž jsou bohatší než ostatní země, přestože v určitém období je jejich 

růst pomalejší. 
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Předešlé studie byly zaměřeny na různé země světa, následující práce analyzují vliv 

právních institucí na ekonomický růst v tranzitivních ekonomikách (V4, balkánské země, 

bývalé země Sovětského svazu). Na počátek transformačního období (do roku 1995) se 

zaměřují Brunetti, Kishunko a Weder (1997) a Moers (1999). Obě práce zkoumají vliv 

právních institucí jak na růst HDP, tak na příliv zahraničních investic. Brunetti, Kishunko a 

Weder (1997) docházejí k závěru, že pro podnikatelskou důvěru a následný ekonomický 

růst i příliv investic do země je důležitá především politická stabilita a ochrana VP 

(ochrana VP vysvětluje asi ⅓ rozdílů v ekonomickém růstu a ½ rozdílů v přílivu 

zahraničních investic). Ostatní proměnné (předvídatelnost pravidel, spolehlivost justice a 

míra korupce) nemají již na ekonomický růst tak silný vliv, což autoři vysvětlují mj. tím, 

že během transformace ekonomik a celkové restrukturalizace nemají investoři ohledně 

předvídatelnosti pravidel vysoká očekávání. K nejednoznačným výsledkům dochází také 

Moers (1999), který udává pozitivní vliv právních institucí především na příliv investic, 

zatímco na ekonomický růst je jejich vliv nejednoznačný z důvodu oboustranné kauzality; 

model se ukázal celkově jako statisticky neprůkazný.  

Delší období (1991–1998) v rámci tranzitivních ekonomik analyzuje práce 

Havrylyshyna a Roodena (2003), která v rámci všech institucionálních proměnných a 

jejich vlivu na ekonomický růst nepřináší jednoznačné výsledky. Mezi institucionálními 

indexy se vymyká index VP, jehož vliv na ekonomický růst je statisticky významný. 

Kvalita právních institucí včetně vymahatelnosti VP vykázaly signifikantní pozitivní vliv 

na ekonomický růst také v práci Godoye a Stiglitze (2006). Autoři se ve své studii zabývali 

také tím, jaký mají na ekonomický růst vliv počáteční institucionální podmínky (ve 

výsledku se ukázaly jako statisticky nevýznamné) a výsledný rozsah privatizace (index r. 

2000) – zde se ukázalo, že čím země dosáhla většího stupně privatizace, tím vykázala ve 

sledovaném období vyšší ekonomický růst. 
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Tab. 4.4 Makroekonomické studie: právní prostředí a ekonomický růst 

Studie Období Vzorek Závislá proměnná Závěry 

Nezávislé proměnné 
Torsten-

sson 

(1994) 

1976–

1985 

68 

rozvojových i 

vyspělých 

zemí 

Tempo růstu HDP Korelace mezi ER a státním 

vlastnictvím negativní, ale 

statisticky nevýznamná; riziko 

vyvlastnění významně snižuje ER. 

Kromě neoklasických proměnných 

také struktura VP (státní v. soukromé) 

Knack, 

Keefer 

(1995) 

1974–

1989 

Velký vzorek 

zemí 

Tempo růstu HDP/ob. Růst PZI/HDP Instituce na ochranu VP mají 

zásadní vliv na ER i příliv investic, 

ochrana VP ovlivňuje také 

efektivnost alokace zdrojů. 

Vymahatelnost VP, riziko 

vyvlastnění; 

Barro 

(1996) 

1960–

1990 

 

100 zemí  Tempo růstu HDP/ob. během tří 

period 

Statisticky významný pozitivní vliv 

právních institucí, podobně 

svobodný trh, malá vládní spotřeba 

a vysoký LK; 
LK, počáteční úroveň HDP, vládní 

výdaje, demokracie, PI; 

Brunetti, 

Kisunko, 

Weder 

(1997) 

1993–

1995 

20 tranzitiv. 

zemí (V4, 

Balkán, 

některé země 

býv. SSSR) 

Tempo růstu HDP; PZI/HDP Politická stabilita a ochrana VP 

jsou významné pro ER i PZI, 

ochrana VP vysvětluje asi ⅓ 

rozdílů ER a ½ rozdílů v PZI. 

Nejednoznačný výsledek: 

předvídatelnost práva, vnímání 

korupce, spolehlivost justice. 

Institucionální proměnné včetně 

předvídatelnosti práva, politické 

stability, ochrany VP, spolehlivosti 

justice a úrovně korupce; 

Moers 

(1999) 

1990–

1995 

25 tranzitiv. 

zemí 

Tempo růstu HDP, PZI Významný vliv institucí především 

na PZI; 

Na ER vliv nejednoznačný 

(oboustranná kauzalita, model 

statisticky nevýznamný); 

PI, právní ochrana investic, občanská 

společnost; 

Zak 

(2002) 

1970–

1990 

50 zemí všech 

kontinentů 

Růst HDP/pracovník Nedokonalá ochrana VP vede 

k poruchám růstu, nechráněná VP 

mohu uvést zemi do pasti chudoby;  
Kromě neoklasických proměnných 

také ochrana VP 

Havryly-

shyn, 

Rooden 

(2003) 

1991–

1998 

25 tranzitiv. 

zemí střední a 

V Evropy, cca 

200 

pozorování 

Tempo růstu HDP Nejednoznačné výsledky 

institucionálních indikátorů, role 

práva přesto významný vliv na 

ekonomický růst; 

Kromě neoklasických také 

institucionální proměnné včetně PI; 

Godoy, 

Stiglitz 

(2006) 

 

1990–

2001 

23 zemí (V4, 

země 

bývalého 

SSSR, 

Balkán) 

Tempo růstu HDP Statisticky významný pozitivní vliv 

právních institucí a dosažené 

úrovně privatizace na ER; velký 

rozdíl mezi počátečním a 

konečným stupněm privatizace: 

negativní vliv na ER;  

Počáteční podmínky statisticky 

nevýznamné.  

PI, rychlost a dosažená úroveň 

privatizace (2000), počáteční 

institucionální podmínky;  

Instrumentální proměnné: počet let 

komunistického režimu, odvětvová 

struktura aj. 

Martínez, 

King 

(2010) 

1995–

2005 

162 zemí Tempo růstu HDP/ob. Silná závislost mezi úrovní VP a 

ER, avšak vliv změny (zlepšení) VP 

neprokázán. 
Ochrana VP 

Zdroj: vlastní zpracování  

Pozn.: PI = právní instituce, ER = ekonomický růst, VP = vlastnická práva, LK = lidský kapitál.  

 

MAKROEKONOMICKÉ STUDIE: PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ A EKONOMICKÁ ÚROVEŇ 

Přestože mnoho studií používá jako závislou proměnnou růst HDP, další autoři volí 

jako závislou proměnnou ekonomickou úroveň (viz přehled studií v Tab. 4. 5). Autoři tento 

postup odůvodňují tím, že rozdíly v tempu ekonomického růstu mohou být částečně 

přechodné a zachycují spíše krátkodobý pohled, zatímco úroveň HDP, případně index 
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lidského rozvoje (HDI), lépe zachycuje bohatství národů a schopnost země v dlouhodobém 

pohledu využívat efektivně zdroje ekonomické prosperity (např. Torstensson 1994, 

Rodrick 2002, Heitger 2004 aj.). Navíc působení institucí má také dlouhodobý charakter se 

silnou hysterezí předešlé historické zkušenosti (což platí především pro neformální 

instituce), proto je dosažená ekonomická úroveň výsledkem dlouhodobého působení 

institucí (viz např. Hoff a Stiglitz 2002). Úroveň lépe zachycuje rozdíly v dlouhodobé 

ekonomické výkonnosti, která je relevantnější pro blahobyt. 

Autory typické, nejčastěji citované studie zkoumající vztah právního prostředí a 

dosažené ekonomické úrovně jsou Acemoglu, Johnson a Robinson (2001) (dále AJR), kteří 

na dvou vzorcích zemí (základní vzorek: 64 bývalých francouzských a anglických kolonií, 

rozšířený vzorek: 110 zemí celého světa) analyzují vliv ochrany VP (index ochrany VP 

v rámci Political Risk Services, průměr let 1985–1995) na dosaženou ekonomickou úroveň 

(HDP/ob. v paritě kupní síly, 1995). Autoři vycházejí z předpokladu, že země s lepšími 

institucemi, větší ochranou VP a menšími distorzemi v politice budou více investovat do 

fyzického i lidského kapitálu a využijí výrobní faktory efektivněji k dosažení vyšší úrovně 

důchodu. Výsledkem ekonometrické analýzy je silná korelace mezi ochranou VP a 

ekonomickou úrovní v základním i rozšířením vzorku zemí. Autoři nicméně podotýkají, že 

výsledek nelze interpretovat pouze jako jednostranný kauzální vztah od vyšší ochrany VP 

směrem k vyšší ekonomické úrovni, protože jednak bohaté země si mohou spíše dovolit 

nebo preferovat lepší instituce (reverzní kauzalita), jednak je zde řada opomenutých 

determinant, které korelují s institucemi. Dále autoři prokázali úzký vztah mezi současnou 

úrovní institucí a jejich úrovní v minulosti před desítkami let. Kvalita minulých institucí 

sama o sobě vysvětluje 20 % rozdílu mezi úrovní současných institucí.  

Podobně analýza Heitgera (2004) vychází z hypotézy, že bezpečná a dobře 

vymezená vlastnická práva včetně kvalitního právního prostředí jsou mocným nástrojem 

vedoucím k ekonomickému rozvoji. Tuto hypotézu autor testoval pomocí průřezové 

analýzy, do níž zahrnul všechny země světa s dostupnými daty mezi lety 1975–1995. 

Studie se zaměřila na ekonomickou úroveň zemí a vycházela ze Solowova neoklasického 

modelu růstu, který říká, že země dosáhnou určitého stálého stavu úrovně důchodu na 

osobu. Ke klasickým proměnným determinujícím ekonomickou úroveň (fyzický a lidský 

kapitál, růst pracovní síly a technologie) autor přidává kvalitu VP. Heitger v modelu 

prokazuje, že dosažená ekonomická úroveň je významně pozitivně závislá na ochraně a 

dobrém vymezení VP. Zlepšená vlastnická práva významně zvyšují akumulaci fyzického i 
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lidského kapitálu. Stejně jako AJR (2001) také Heitger uvádí, že závislost není pouze 

směrem od VP k ekonomické úrovni, ale závislost mezi ekonomickou úrovní a kvalitou VP 

je obousměrná, protože rostoucí důchod vede k dalšímu zlepšení v kvalitě VP.  

Podobně jako AJR (2001) nebo Heitger (2004) postupovali ve svých pracích Norton 

(1998), Rodrick (2002), MacFarlan et al. (2003); Zinnes a Subrick (2003) a Dincer (2007). 

Závislou proměnou je dosažená ekonomické úroveň (většinou HDP/ob) s výjimkou 

Nortona (1998), který zvolil jako závislou proměnnou index lidského rozvoje. Mezi 

nezávislými proměnnými se vedle klasických objevují také institucionální proměnné jako 

ochrana VP nebo kvalita právního prostředí. Norton (1998) došel k závěru, že dobře 

specifikovaná vlastnická práva podporují ve skupině nejchudších zemí vyšší úroveň 

lidského rozvoje a zároveň redukují deprivaci nejchudších obyvatel světa, zatímco slabá 

ochrana VP ji umocňuje. Podle Rodricka (2002) má ochrana VP velmi významný pozitivní 

vliv na ekonomickou úroveň (v rámci jeho modelu dokonce nejsilnější vliv ze 

všech proměnných). MacFarlan et al. (2003) uvádějí, že všechny institucionální proměnné 

včetně VP mají statisticky významný vliv nejenom na ekonomickou úroveň, ale také na 

ekonomický růst a jeho volatilitu. Dincer (2007) hovoří o pozitivním vlivu vyšší ochrany 

VP nejenom na akumulaci fyzického a lidského kapitálu, ale také na míru úspor, což 

následně vede k vyšší ekonomické úrovni. 

Zinnes a Subrick (2003) zahrnuli do nezávislých proměnných kromě úrovně institucí 

také regulaci obchodní politiky a úroveň privatizace. V jejich modelu byly zahrnuty 

proměnné jako kultura, geografické podmínky, klima, kvalita práva, příslušnost země ke 

konkrétní skupině zemí. Výsledkem analýzy vzorku 80 zemí je skutečnost, že liberalizace 

obchodu není sama o sobě dostatečná ke zvýšení makroekonomické výkonnosti, pokud 

právní institucionální prostředí nezvýší svou kvalitativní úroveň. Podle autorů liberalizace 

sama o sobě nestačí ke zvýšení ekonomické úrovně, země s nižší kvalitou právního 

prostředí zaznamenaly zpočátku dokonce negativní dopad liberalizace. 

Podobně jako jiní ekonomové (např. Sachs et al. 2000) také Zinnes a Subrick říkají, 

že stejná politika se nehodí pro všechny země, výsledek závisí na počátečních podmínkách 

a na kvalitě podpůrných institucí. Například liberalizace obchodu v roce 1991 přinesla 19 

z 31 nízkopříjmových zemí ztráty ekonomické výkonnosti, naproti tomu liberalizace 

obchodu v roce 1997 přinesla díky zlepšení právního prostředí během předešlých šesti let 

zvýšení makroekonomického výstupu u 18 z 31 zemí a žádné snížení výkonnosti u 

ostatních zemí. Podle Zinnese a Subricka také v případě privatizace centrálně plánovaných 
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ekonomik od 90. let nebyl makroekonomický dopad privatizace jednoznačně pozitivní. 

Pouze v případě, že byla privatizace podporována vhodným institucionálním prostředím 

včetně kvalitního právního prostředí, přinesla zvýšení ekonomické výkonnosti.  

Tab. 4.5 Makroekonomické studie: právní prostředí a ekonomická úroveň 

Studie Období Vzorek Závislá proměnná Závěry 

Nezávislé proměnné 

Norton 

(1998) 

1997 Cca 70 

zemí 

Úroveň lidského rozvoje: Human 

Development Index (HDI),  

Human Poverty Index (HPI) 

Úroveň lidského rozvoje (HDI, HPI) 

je citlivá na úroveň VP, dobře 

specifikovaná VP podporují vyšší 

životní úroveň ve skupině 

nejchudších zemí. Úroveň VP  

Acemoglu, 

Johnson, 

Robinson 

 (2001) 

1985–

1995 

2 vzorky: 

64, 100 

zemí 

Úroveň HDP/ob. 1995 Silná korelace mezi ochranou VP a 

ekonomickou úrovní, problém 

s oboustrannou kauzalitou aj. Ochrana VP (průměr 1985–1995) 

Rodrick  

(2002) 

1995 3 vzorky: 

64, 80, 140 

zemí 

HDP/ob. 1995 Vliv VP na ekonomickou úroveň 

nejsilnější, velmi významná pozitivní 

závislost Ochrana VP, geografická poloha, 

zahraniční obchod/HDP 

MacFarlan et 

al.  

(2003) 

1960–

1998 

94 zemí HDP/ob., stálé ceny 1995; 

Růst HDP/ob. + volatilita růstu (Ø 

1960-98); 

Všechny institucionální proměnné 

mají statisticky významný vliv na 

ekonomickou úroveň, ekonomický 

růst i jeho volatilitu; 

Institucionální proměnné včetně VP 

Zinnes, 

Subrick 

 (2003) 

1991, 

1997 

80 zemí HDP/ob., stálé ceny 1995 Liberalizace obchodu a privatizace 

může vést ke zvýšení ekonomické 

výkonnosti zemí, jen dojde-li ke 

zvýšení kvality právního prostředí. 
Úroveň institucionální kvality a 

regulace obchodní politiky včetně 

úrovně privatizace; 

Heitger 

(2004) 

1975–

1995 

Velký 

vzorek 

zemí 

Ekonomická úroveň Dosažená ekonomická úroveň 

významně pozitivně závislá na 

ochraně a vymezení VP. Klasické proměnné + kvalita VP 

Dincer 

(2007) 

1982–

1997 

79 zemí HDP/ob. 1997, ve stálých cenách  Ekonomická úroveň je pozitivně 

závislá na ochraně VP, jejich vyšší 

ochrana podporuje jak akumulaci 

kapitálu, tak míru úspor. 

Klasické proměnné + ochrana VP 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Pozn.: VP = vlastnická práva. 

 

4.2.2 Případové studie vybraných zemí  

Dále na makroekonomické úrovni vznikají případové studie zabývající se vztahem 

ekonomické prosperity a právního prostředí v rámci vymezené, užší skupiny zemí, kterou 

studie zkoumá v širších souvislostech jak historických, tak prostorových (přehled studií viz 

Tab. 4.6). Většinou se jedná o studie méně vyspělých zemí Afriky, Asie nebo Latinské 

Ameriky, případně zemí bývalého socialistického bloku procházejících transformací z 

centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Cílem studií je objasnit příčiny 
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zaostalosti či pomalého ekonomického rozvoje zemí, které autoři vidí mj. v nedostatečně 

vymezených VPech a nekvalitním právním prostředí. Mezi použitými metodami jsou již 

méně primárně zastoupeny ekonometrické modely, autoři v rámci případové studie spíše 

volí historickou metodu, deskriptivní analýzu nebo komparaci.  

Podobně jako v makroekonomických modelech využívajících ekonometrickou 

analýzu také případové studie vybraných zemí poukazují na to, že bez rozvinutého 

institucionálního prostředí vede privatizace spíše k tunelování než k ekonomické 

prosperitě. Například Hoff a Stiglitz (2002) ve studii, zaměřené na Rusko 90. let, dospěli 

k závěru, že kvůli silné hysterezi předešlé historické zkušenosti nebyl během transformace 

ekonomiky a privatizace podniků vyvolán tlak na vytvoření kvalitního právního prostředí.  

Dalším tématem, kterým se zabývají autoři případových studií, je problém 

neformalizovaného (nezaknihovaného) vlastnictví v rozvojových zemích, které brání 

podnikání místních obyvatel i přílivu investic. Podpora VP je zahrnuta také v programech 

OSN, MMF a Světové banky, které kladou důraz na formalizaci VP, jež je podle těchto 

organizací hlavním motorem investic, akumulace bohatství a jeho transferu na další 

generace. Na problematiku formalizovaného (zaknihovaného) vlastnictví poukazuje ve své 

práci například Soto (2007), který zkoumal ekonomický vývoj rozvojových zemí v 19. a 

20. století, a to především z hlediska vlastnických vztahů. Podle Sota primárním důvodem, 

proč rozvojové země nejsou schopny prorazit svůj bludný kruh chudoby, je nefungující 

mechanismus vlastnických vztahů, který nedovoluje, aby země přeměnily svá aktiva 

(přírodní zdroje, pracovní sílu) v ekonomický potenciál a transformovaly je v investiční 

kapitál. Neukotvené vlastnické vztahy, neexistence katastrů nemovitostí, obchodních 

rejstříků, propojení soudního systému s organizovaným zločinem a korupce neumožňují 

jinak schopným lidem podnikat v rámci formalizovaných struktur. Bez doložení vlastnictví 

nemovitostí, půdy a dalších výrobních faktorů tak mají znesnadněný přístup ke kapitálu 

potřebnému pro své podnikání. Vlastnictví de facto, ale nikoli de jure, dělá z majetku 

mrtvý kapitál. Pokud by byl majetek oficiálně zaknihován, získal by potencionální investor 

přehled o vlastníkově kreditní historii, stálou adresu pro výběr dluhů (totéž platí pro státní 

aparát při výběru daní) a ručení pro poskytnutí například hypotečního úvěru, jak jsme 

běžně zvyklí v právním prostředí vyspělých zemí.  

Galiani a Schargrodsky (2009) zkoumali vliv formalizace VP k půdě na zvýšení 

investic do lidského kapitálu, investic do domu, na strukturu domácností, přístup k úvěrům 

a na pracovní příjmy. Autoři vycházeli z předpokladu, že oficiální (zaknihované) 
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vlastnictví půdy snižuje chudobu tím, že umožňuje lepší přístup k úvěrům, transformuje 

majetek v kapitál a zvyšuje produktivitu práce a příjem. Na vzorku 1800 rodin
45

, které 

sledovali autoři mezi lety 1981 až 2007, dospěli pomocí ekonometrického modelu 

k závěru, že v rodinách, jejichž vlastnický vztah k půdě byl oficiálně potvrzen a 

zaknihován, došlo k významnému snížení chudoby především u další generace dětí 

osadníků, které dosáhly vyššího vzdělání a tudíž i vyšších mezd. Nikoli však snadnějším 

přístupem k úvěrům, ale skrze postupné zvyšování investic do fyzického a lidského 

kapitálu (v domácnostech s vlastnickým titulem k půdě získalo 53 % dětí alespoň 

středoškolské vzdělání, v domácnostech, které nezískaly vlastnický titul, jen 25 %).  

Tab. 4.6 Vztah právního prostředí a ekonomické prosperity: případové studie 

Studie Období Vzorek Analýza Závěry 

Hoff, Stiglitz  

(2002) 

90. léta 

20. století 

Rusko Vzájemný vliv právního 

prostředí a charakteru 

privatizace; 

Masová privatizace nevyvolala poptávku 

po kvalitním právním prostředí, silná 

hystereze předešlé historické zkušenosti.  

Bez rozvinutého institucionálního 

prostředí vede privatizace spíše 

k tunelování než k ekonomické 

prosperitě. 

Acemoglu, 

Johnson, 

Robinson  

(2005) 

Středo-

věk, 

novověk 

Různé země 

světa 

Vliv institucí na 

dlouhodobý ekonomický 

růst – empirické příklady 

z ekonomického vývoje 

zemí (historická metoda); 

Větší ekonomický rozvoj v zemích 

s omezenou vládní mocí, malými 

příležitostmi pro dobývání renty a s dobře 

chráněnými vlastnickými právy (např. 

Nizozemsko, Anglie).  

Soto  

(2007) 

19. + 20. 

století 

Rozvojové 

země 

Vliv systému vlastnických 

vztahů na ekonomický 

rozvoj zemí – empirické 

příklady z ekonomického 

vývoje zemí (historická 

metoda) + vlastní terénní 

výzkum;  

Nedostatečně vymezená a chráněná 

vlastnická práva nedovolují rozvojovým 

zemím transformovat majetek na 

investiční kapitál a brání tak 

ekonomickému rozvoji. 

Galiani, 

Schargrodsky  

(2009) 

1981–

2007 

1800 rodin 

osadníků 

v Buenos Aires 

Vliv vymezení VP k půdě 

na zvýšení investic do 

lidského kapitálu a na 

životní úroveň rodin; 

Statisticky významný vliv zaknihování 

(oficiálního přiznání) VP k půdě na 

zvýšení vzdělanosti a snížení chudoby 

rodin; 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Pozn.:VP = vlastnická práva. 

                                                 

45
Jednalo se o skupinu chudých osadníků v Buenos Aires, kteří v roce 1981 zabrali půdu v domnění, že se 

jedná o stání majetek; nakonec se však ukázalo, že jsou pozemky soukromé. Někteří osadníci získali 

v následujících letech vlastnický titul k zabranému pozemku (původní majitelé přijali kompenzaci od státu), 

jiní se museli soudit, tj. užívali půdu bez vlastnického titulu. Vzorek je unikátní tím, že počáteční podmínky 

(sociální postavení) rodin bylo velmi podobné, identické byly také osídlené parcely (místo a velikost). Navíc 

alokace vlastnických práv (získání nebo nezískání vlastnického titulu k zabrané půdě) nezáleželo na osobních 

charakteristikách osadníků, ale na tom, zda původní majitelé přijali kompenzaci od státu za zabranou půdu, 

nebo nepřijali a s osadníkem se soudili. 
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Podobně AJR (2005) dokládají na empirických příkladech z historického vývoje 

zemí, že prosperita středověké a novověké Anglie a Nizozemska byla do jisté míry dána 

dobrými ekonomickými a právními institucemi, především dobře rozvinutými finančními 

trhy a ochranou soukromého vlastnictví. Bez ochrany vlastnictví nemají lidé motivaci 

investovat do fyzického a lidského kapitálu a zavádět účinnější technologie. AJR to 

dokládají na příkladu vývoje VP ve středověké Evropě, kdy řada panovníků využívala 

svou moc vyvlastňovat majetek a přerozdělovat jej za účelem získávání spojenců pro 

upevnění své politické i ekonomické moci. V případě Anglie a Nizozemska došlo po 

občanské válce a revoluci koncem 17. století k výraznému posílení soukromých VP jak 

vlastníků půdy, tak kapitálu, což podle autorů vedlo k rychlému hospodářskému růstu, 

který vyvrcholil průmyslovou revolucí. 

4.3 PROPOJENÍ MIKRO- A MAKROEKONOMICKÉHO PŘÍSTUPU 

Předešlé studie se zabývaly vztahem právního prostředí, vlastnických práv a 

ekonomické prosperity buď z mikroekonomického pohledu (nejčastěji vztah privatizace a 

ekonomické výkonnosti firem), nebo z pohledu makroekonomického (vliv právního 

prostředí na ekonomický růst či úroveň). Studie Sachse, Zinnese a Eilata (2000) tyto dva 

přístupy propojuje. Autoři hodnotí první dekádu reforem bývalých socialistických zemí s 

cílem objasnit, které faktory přispívají k úspěchu privatizace v podnicích včetně 

identifikace doplňujících faktorů (tvrdost rozpočtových omezení, existence pobídek, 

charakter tržní konkurence, depolitizace firem či regulatorní rámec pro podnikání). Na 

rozdíl od průřezových analýz, zkoumajících velké vzorky zemí, nevycházejí autoři 

z neoklasické teorie růstu, a to především proto, že počáteční transformace 90. let je 

natolik unikátní, že vyžaduje specifický přístup. Soubor 24 zemí, v nichž autoři zkoumali 

změnu ekonomické výkonnosti po privatizaci, rozdělili do 6 skupin (klastrů) podle 

počátečních podmínek zahrnujících ekonomické, sociální, demografické, geografické a 

kulturní charakteristiky, aby se minimalizovaly rozdíly mezi zeměmi v rámci každého 

klastru a zároveň maximalizovaly rozdíly mezi jednotlivými klastry. Tato metoda tak 

umožní srovnání úspěšných a neúspěšných politik implementovaných během transformace. 

Závěry ekonometrické analýzy ukázaly, že pouhá změna vlastnictví sama o sobě 

nestačí ke generování zvýšené ekonomické výkonnosti. V souboru zkoumaných zemí se 

ukázal pozitivní dopad privatizace na ekonomickou výkonnost u dvou skupin zemí, a to u 

Pobaltí a zemí hraničících s EU (země Visegrádu plus Slovinsko a Chorvatsko). V případě 



77 

 

skupin zemí Balkánu, Kavkazu a Střední Asie autoři neshledali statisticky významný vliv 

privatizace na ekonomickou výkonnost. V případě tzv. západních zemí bývalého SSSR se 

ukázal tento vliv dokonce jako negativní (s převodem vlastnictví do soukromých rukou 

došlo k poklesu ekonomické výkonnosti), což autoři vysvětlují právě negativním dopadem 

nevhodně zvoleného institucionálního rámce pro privatizaci. Jeden model privatizace se 

nehodí pro všechny země, proto musí být privatizační politika ušita na míru podle 

konkrétních institucionálních podmínek a stupně transformace dané skupiny zemí. Aby 

transformace státního vlastnictví firem do soukromých rukou ovlivnila pozitivně 

ekonomickou výkonnost, jsou zapotřebí další, souběžně působící reformy, které čím jsou 

hlubší, tím více umocňují pozitivní efekt privatizace. Jedná se především o právní a 

regulatorní rámec podporující ochranu vlastnictví včetně dohledu nad dodržováním 

souvisejících zákonných norem. Svou studii Sachs, Zinnes a Eilat uzavírají novým 

privatizačním paradigmatem: na soukromém vlastnictví sice záleží, na institucích však 

záleží ještě mnohem více. (Schematický rámec pro hodnocení reforem viz Příloha 1.) 

Propojení mikro- a makroekonomického přístupu zvolili také Fernandes a Kraay 

(2007). Na makroekonomické úrovni analyzovali vliv kvality celkového právního prostředí 

zemí včetně míry korupce a ochrany VP na ekonomickou úroveň. Tuto průřezovou analýzu 

doplnili o hlubší proniknutí do vztahu mezi institucemi a ekonomickou prosperitou na 

firemní úrovni. V mikroekonomické části se zaměřili na jihoasijské firmy, v nichž 

uskutečnili vlastní průzkum, kde sledovali vnímání problémů s korupcí, zkušenosti 

s celkovým právním prostředím, ochranou VP a s uzavíráním a vymáháním kontraktů. 

Výsledky této mikroekonomické analýzy pak porovnávali s výsledky měření kvality 

právního prostředí na makroekonomické úrovni. Autoři zjistili, že země Jižní Asie mají 

institucionální kvalitu měřenou na podnikové úrovni horší než podle průřezové analýzy 

zemí. Zajímavým závěrem bylo zjištění, že na ekonomickou výkonnost firem má horší 

dopad nedostatečná ochrana VP a celkově chabé právní institucionální prostředí na úrovni 

státu než problémy s nedodržování kontraktů na firemní úrovni. Autoři si to vysvětlují tím, 

že firmy si při uzavírání kontraktů najdou způsob, jak se vypořádat s nešvary spojenými 

s dodržováním smluv, například tak, že spory řeší mimosoudně prostřednictvím 

podnikatelských svazů, kdežto v případě korupce a jiných negativních jevů na úrovni 

státních právních institucí nemají nástroje, jak jejich neblahý vliv eliminovat. Tomuto 

závěru odpovídají u zjištění na makroekonomické úrovni (viz Tab. 4.7). 
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Tab. 4.7 Vztah právního prostředí a ekonomické prosperity: mikro- a makroekonomický pohled 

Studie Období Vzorek Analýza Závěry 

Sachs, 

Zinnes, 

Eilat 

(2000) 

90. léta 

20. století 

24 tranzitivních 

postsocialistických 

zemí 

Vliv privatizace a dalších 

institucionálních faktorů na 

ekonomickou výkonnost 

firem, vliv institucionálního 

prostředí na úspěch 

privatizace. 

Pouhá změna vlastnictví ke zvýšení 

výkonnosti firem nestačí, důležitý 

právní a regulatorní rámec reforem. 

Jeden privatizační model se nehodí 

univerzálně pro všechny země. 

Fernandes 

Kraay 

(2007) 

2004, 

2005 

Makro úroveň: 82 

rozvojových zemí, 

mikro úroveň: firmy 

4 jihoasijských 

zemí. 

Vliv charakteru VP a 

celkového právního prostředí 

na ekonomickou výkonnost 

firem i ekonomickou úroveň 

zemí. 

Na výkonnost firem i ekonomickou 

úroveň zemí má horší vliv nekvalitní 

právní prostředí na úrovni státu než 

problémy s dodržování kontraktů na 

firemní úrovni. 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Pozn.:VP = vlastnická práva. 

4.4 ZÁVĚRY EMPIRICKÝCH STUDIÍ  

Výsledky studií zkoumající vliv charakteru vlastnictví na prosperitu podniků se 

shodují na tom, že obecně je pro výkonnost firem příznivější soukromé vlastnictví. 

Nicméně samo o sobě není dostatečným determinantem dlouhodobé prosperity firem. Bez 

příhodného institucionálního prostředí včetně kvalitních právních (formálních i 

neformálních) institucí, není prosperita podniků dlouhodobě udržitelná. Jak se zmiňují 

Hoss a Stiglitz (2002), po zahájení masové privatizace v Rusku se předpokládalo, že 

samotný proces privatizace vytvoří silnou poptávku po kvalitním právním prostředí, které 

podporuje efektivní fungování tržní ekonomiky. Tento předpoklad se nakonec nenaplnil. 

Aby transformace státního vlastnictví firem do soukromých rukou ovlivnila ekonomickou 

výkonnost pozitivně, jsou zapotřebí další, souběžně působící reformy, které čím jsou 

hlubší, tím více pozitivní efekt privatizace umocňují. Jedná se především o právní a 

regulatorní rámec podporující ochranu vlastnictví včetně dohledu nad dodržováním 

souvisejících zákonných norem, které zahrnují mj. ochranu akcionářů i věřitelů, adekvátní 

bankovní systém, fungující konkurzní soudy, dohled nad kapitálovým trhem a 

vymahatelný obchodní zákoník. V případě, že dochází k privatizaci bez těchto nezbytných 

reforem, či reformní rámec neodpovídá počátečním podmínkám a historickým 

zkušenostem dané země, může mít převod VP do soukromých rukou naopak negativní 

dopad na výkonnost firem a následně i na ekonomickou prosperitu celých zemí. 

Makroekonomické studie tyto závěry jen podtrhují. Špatně vymezená vlastnická práva a 

jejich slabá ochrana nevytvářejí motivační prostředí pro akumulaci kapitálu jak fyzického, 

tak lidského a nepodporují efektivní alokaci zdrojů. Riziko vyvlastnění a nepředvídatelné 

právní prostředí vedou v konečném důsledku k nižší ekonomické úrovni.  
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5 PRÁVNÍ INSTITUCE A EKONOMICKÁ PROSPERITA 
V BÝVALÝCH SOCIALISTICKÝCH ZEMÍCH EVROPY 

Předešlá kapitola byla věnována empirickým studiím zkoumajícím vliv právních 

institucí včetně charakteru VP na ekonomickou prosperitu jak na podnikové úrovni, tak 

z makroekonomického pohledu. Cílem této části dizertační práce je potvrzení či vyvrácení 

vztahu mezi kvalitou právního prostředí a ekonomickou prosperitou na příkladu bývalých 

socialistických zemí v evropském kontextu. 

5.1 VÝBĚR A DESKRIPCE ZKOUMANÝCH ZEMÍ 

Z hlediska výběru zemí je analýza zaměřena na postsocialistické země v evropském 

kontextu, proto vzorek zkoumaných zemí obsahuje celkem 50 zemí, z nichž některé mají 

za sebou léta strávená v totalitním komunistickém režimu (země Visegrádu, země 

bývalého Sovětského svazu, bývalé Jugoslávie a ostatní postsocialistické země jako 

Albánie, Bulharsko a Rumunsko), a naproti tomu země, které členy tzv. světové 

socialistické soustavy nebyly
46

. Kromě postsocialistických zemí jsou ve vzorku zahrnuty 

všechny evropské státy včetně zemí mimo EU a Turecka. Analýza vychází z hypotézy, že 

se země budou v závislosti na svém minulém společenském vývoji lišit jak v kvanti-

tativních ukazatelích (růst HDP, ekonomická úroveň), tak v kvalitě právního prostředí. 

Postsocialistické země, z nichž některé po určitou dobu více či méně dobrovolně 

setrvávaly v rámci jednoho státního útvaru, prodělaly v posledních 20 letech velkou změnu 

institucionálního rámce včetně právních institucí, které se podobně jako instituce 

ekonomické nebo politické formují během dlouhého vývoje společnosti. Součástí změny 

institucí byla transformace ekonomického systému z centrálně plánovaných ekonomik na 

ekonomiky tržní včetně privatizace státních podniků.  

Zkoumané období pro základní komparativní analýzu bylo stanoveno na léta 2000–

2008. Ke stanovení spodní hranice na rok 2000 vedly dva důvody. Vyhneme se tak totiž 

bouřlivým 90. létům 20. století, kdy většina zemí procházela největšími transformačními 

změnami a makroekonomickou nestabilitou, a současně probíhala jugoslávská válka, 

během níž se osamostatňovaly nové státy Balkánského poloostrova, z nichž poslední 

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku začátkem roku 2008. Horní hranice (rok 2008) 

                                                 

46
 Podle Kotyka (2009) se pojem světová socialistická soustava používal především v politické praxi, kromě 

výše uvedených zemí do ní patřily také východní Německo, Mongolsko, Čína, severní Korea a Kuba.  
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byla stanovena s ohledem na ekonomickou recesi, která v plné míře zasáhla až na výjimky 

evropské ekonomiky v roce 2009. V analýze se tak neprojeví strukturální zlom, jímž 

většina evropských ekonomik od roku 2009 (některé již od roku 2008) procházejí. 

Nezanedbatelným důvodem je také dostupnost dat pro mezinárodní srovnání, většina 

databází, z níž je čerpáno, uvádí nejnovější data (2009–2011) zatím jen jako odhady.  

5.1.1 Země bývalého Sovětského svazu 

V roce 1922 vznikl SSSR spojením čtyř doposud formálně rovnoprávných republik – 

Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Zakavkazské federace, která zahrnovala Ázerbájdžán, 

Arménii a Gruzii. Součástí Ruska byly také po dlouholetých vzájemných vojenských 

konfliktech další země, z nichž se později etablovaly svazové republiky, a to Uzbekistán a 

Turkmenistán (svazové republiky od roku 1924), Kyrgyzstán a Kazachstán (od 1936). 

V roce 1929 Sovětský svaz zabral Tádžikistán. Počátkem druhé světové války obsadila 

sovětská vojska Litvu, Lotyšsko a Estonsko, které byly oficiálně připojeny k Sovětskému 

svazu. Podobný osud stihl Moldavsko, které se v roce 1944 stalo poslední svazovou 

republikou. Po rozpadu SSSR v roce 1991 vytvořily Ruská federace, Bělorusko a Ukrajina 

Společenství nezávislých států, k němuž se připojily také všechny ostatní bývalé sovětské 

republiky
47

 s výjimkou Litvy, Lotyšska a Estonska, které se staly členy EU a NATO.  

Po selhání centrálně plánovaného hospodářství s kolektivním vlastnictvím výrobních 

prostředků se podobně jako ostatní postsocialistické země také většina států bývalého 

Sovětského svazu vydala na cestu transformace nejenom ekonomického, ale také 

politického systému. Jejich postavení na počátku této cesty bylo bezesporu nejtěžší ze 

všech postsocialistických zemí. Zatímco například v Polsku, Maďarsku a zemích bývalé 

Jugoslávie zůstaly alespoň v malé míře zachovány některé prvky tržní ekonomiky i 

soukromého vlastnictví výrobních prostředků, sovětský ekonomický systém se soukromým 

vlastnictvím nepočítal a centrální řízení ekonomiky zcela převládalo. Navíc Sovětský svaz 

ani z dávnější minulosti neměl velké zkušenosti s kapitalistickým systémem a soukromým 

vlastnictvím. Jak uvádí Pipes (2008), ze všech totalitních režimů dospěl nejblíže ke 

komunistickému ideálu společnosti bez vlastnictví právě Sovětský svaz. Soukromé 

vlastnictví totiž svou podstatou omezuje státní moc, proto je v totalitních režimech 

žádoucí, aby bylo zrušeno nebo jeho podoba transformována tak, aby bylo především 

                                                 

47
 Gruzie původně neměla v úmyslu se do společenství zapojit, nakonec v roce 1993 podlehla vlivu Ruska. 

Turkmenistán v roce 2005 ze společenství vystoupil, nyní je přidruženým členem. 
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vlastnictví výrobních faktorů de facto v rukou vládnoucí totalitní moci. Zjednodušeně lze 

říci, že během několika desítek let na přelomu 19. a 20. století Rusko přešlo od feudálního 

systému přes krátké období etablování kapitalistických poměrů k socialistickému zřízení. 

Nevolnictví bylo v Rusku zrušeno z evropských zemí nejpozději (1861), avšak ani tato 

změna podle Žídka (2007) neodstranila polofeudální vztahy s absencí soukromého 

vlastnictví. Převažující formou vlastnických vztahů bylo společné, tzv. občinové 

vlastnictví, které konzervovalo některé feudální prvky – Faltus a Průcha (1996) poukazují 

například na povinnost rolníků žádat občinu o souhlas, pokud chtěli přidělenou půdu 

prodat, odstěhovat se z vesnice či změnit povolání. Přestože do roku 1915 již bylo možné 

přejít od občinového k soukromému vlastnictví, většina zemědělců v občinách setrvávala a 

ruské zemědělství zůstávalo zaostalé (Faltus a Průcha, 1996). 

Příklon ke kapitalistickému fungování ekonomiky se soukromým vlastnictvím 

výrobních prostředků byl zaražen nástupem komunistů k moci. Mezi lety 1917–1920 byly 

znárodněny všechny formy soukromého vlastnictví kromě občinové půdy a nevelkého 

osobního majetku (Pipes, 2008). Zestátnění pak bylo dovršeno znárodněním veškeré 

zemědělské půdy. Kolektivizace zemědělství, která byla z pohledu politických 

představitelů úspěšná (v roce 1931 kolchozy obhospodařovaly 90 % zemědělské půdy), 

přinesla hospodářský rozvrat a trvalou krizi zemědělství a zásobování (Rychlík, 2008).  

Po rozpadu Sovětského svazu v 90. letech, v první etapě transformace, tak neměl 

takřka nikdo zkušenosti se soukromým vedením podniků (na rozdíl od Československa aj. 

zemí socialistického bloku). Přesto v polovině 90. let 20. století pocházely takřka tři 

čtvrtiny ruského HDP ze soukromého sektoru.
48

  

Zatímco ekonomická transformace byla u středoevropských zemí a většiny 

balkánských zemí doprovázena také změnou politického systému od totalitního 

k demokratickému,
49

 v řadě zemí bývalého Sovětského svazu se autoritativním režimům 

                                                 

48
 K rozsahu a rychlosti ruské privatizace podotýká Pipes (2008, s. 220): „Podobně jako mnohé jiné události 

ruských dějin nabyl i tento proces nesrovnatelného rozsahu. Výsledky prezidentských voleb v roce 1996 

naznačily, že většina Rusů odmítá komunismus i popření soukromého vlastnictví, jež se s ním pojilo. Ve 

skutečnosti tato dlouhá léta potlačování vlastnického instinktu v bývalých komunistických zemích vedla 

k výbuchu zištnosti obzvláště odpudivého typu.“  

49
 Nutno však říci, že demokracie není nutnou podmínkou tržní ekonomiky. Podle Potůčka (2005) mezi 

kapitalismem a demokracií panuje asymetrický vztah. Zatímco demokracie (skutečná, nejenom formální) se 

bez tržní ekonomiky a především soukromého vlastnictví výrobních prostředků neobejde, ekonomický 

systém založený na tržním hospodářství s kombinovaným vlastnictvím (soukromým i kolektivním) může 

docela dobře fungovat i v prostředí autoritativních režimů. 
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daří poměrně dobře dodnes. Podle Holzera a Balíka (2007) byl sovětský model 

komunismu, především jeho ruská varianta, vrcholným případem totalitního režimu, v 

němž veškerou moc drží v rukou všeobjímající státostrana prorůstající do všech složek 

nejenom státní moci, ale také do všech sfér společenského, ekonomického a soukromého 

života země. Po rozpadu SSSR byl politický i ekonomický vývoj v postsovětských 

republikách odlišný, což odpovídá rozdílům v historii jednotlivých republik a jejich 

ztotožnění se s komunistickým modelem, který nastolilo v rámci SSSR Rusko. Výsledkem 

je nehomogenní soubor států, kde na jedné straně stojí demokratické Pobaltí, na straně 

druhé autoritativní Bělorusko či Turkmenistán, který představoval podle Uhla (2006) 

faktickou diktaturu jediného člověka (Türkmenbašy), který až do své smrti před několika 

lety ovládal všechny mocenské složky včetně parlamentu, státní správy a ozbrojených sil. 

Politický režim v Turkmenistánu a v Bělorusku limitoval proces transformace, která 

dosahuje u těchto zemí nejnižších hodnot. Naopak pobaltské státy, Litva, Lotyšsko a 

především Estonsko jsou s transformací a liberalizací ekonomiky nejdále. Zde se jistě 

Evropská unie projevila v roli tzv. institucionální kotvy a přispěla tak k ustavení formálních 

institucí jak ekonomických, tak právních.
50

 Tyto státy také dosahují nejvyšší ekonomické 

úrovně, měřené jako podíl reálného HDP na obyvatele v paritě kupní síly (Tab. 5.1). Od 

ostatních postsovětských zemí se pobaltské státy odlišují kromě členství v EU také tím, že 

se staly svazovými republikami až ve 40. letech 20. století, tudíž byly, alespoň co se týče 

délky komunistického režimu, zasaženy nejméně. Nejnižší ekonomickou úroveň vykazují 

středoasijské republiky Tádžikistán a Kyrgyzstán. Ve srovnání s ekonomickou úrovní je 

poněkud odlišná situace z hlediska průměrného tempa růstu HDP, které bylo nejvyšší 

v Ázerbájdžánu
51

 a Turkmenistánu (takřka 15% průměrné tempo růstu). Obzvláště 

v případě druhé zmiňované země nebyly očividně absence soukromého vlastnictví a 

minimální úroveň privatizace překážkou k jednomu z největších temp růstu na světě.  

                                                 

50
 Přestože formální institucionální prostředí bylo již v podstatě ustaveno (změna nebo tvorba zcela nových 

zákonů týkajících se privatizace majetku, podnikání, ochrany hospodářské soutěže, akciových trhů aj.), 

změna neformálních institucí bude i v případě pobaltských zemí pravděpodobně probíhat léta. 

51
 Ekonomický růst Ázerbájdžánu patří v posledních letech k nejvyšším na světě. Ropný průmysl, který za 

tímto jevem stojí, byl v nedávné době privatizován. Této zemi se také vyhnula ekonomická recese v roce 

2009, naopak zde došlo k růstu HDP o více než 9 %, zatímco ostatní postsovětské země většinou takto 

příznivý vývoj nezaznamenaly. Jako první pocítily již v roce 2008 dopady světové ekonomické krize 

Lotyšsko (propad HDP o -4,6 %) a Estonsko (-3,6 %), v roce 2009 se k nim přidala i většina ostatních 

postsovětských zemí (Litva a Ukrajina -15 %, Arménie -14 %, Rusko -8 %). 
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K takto vysokému ekonomickému růstu jistě přispěly nevyužité zdroje a velká 

produkční mezera, a především bohaté zásoby nerostných surovin a zvyšující se poptávka 

po energiích na světových trzích (zejména po ropě a zemním plynu). Pro srovnání – 

Ázerbájdžán a Turkmenistán mají v rámci sledovaných zemí po Norsku nejvyšší podíl 

čistého exportu palivoenergetických surovin na obyvatele, podstatně vyšší než Rusko (viz 

Tab 5.2). 

Tab. 5.1 Země bývalého Sovětského svazu 

Zkr. Český název 

Reál. HDP/ob. PPP  Průměr. 

tempo reál. 

růstu HDP  

(2000-2008) 

Úroveň transformace Poznámka 

2000 2008 

Velká 

privati-

zace 

Malá 

privati-

zace 

Celková 

trans-

formace 

 

ARM Arménie 1 951,3 5 792,2 11,15 4- 4 3+  

AZE Ázerbájdžán 2 371,1 8 716,7 14,96 2 4- 3- Exportér PES 

BLR Bělorusko 5 083,5 12 313,4 8,00 2- 2+ 2  

EST Estonsko 9 908,5 20 560,8 6,95 4 4+ 4 Člen EU 

GEO Gruzie 2 229,3 4 901,0 6,91 4 4 3+  

KAZ Kazachstán 4 822,8 11 434,5 9,36 3 4 3 Exportér PES 

KGZ Kyrgyzstán 1 338,6 2 201,0 4,90 4- 4 3  

LVA Litva 7 688,1 17 110,5 7,18 4 4+ 4- Člen EU 

LTU Lotyšsko 8 437,3 19 089,8 6,94 4- 4+ 4- Člen EU 

MDA Moldavsko 1 474,6 2 999,9 5,88 3 4 3  

RUS Rusko 7 757,6 15 941,1 6,88 3 4 3 Exportér PES 

TJK Tádžikistán 898,7 2 022,6 8,64 2+ 4 2+  

TKM Turkmenistán 1 905,9 5 756,7 14,74 1 2+ 1 Exportér PES 

UKR Ukrajina 3 324,6 7 342,1 6,83 3 4 3  

UZB Uzbekistán 1 416,3 2 599,3 6,28 3- 3+ 2+ Exportér PES 

Zdroj: EBRD, 2009; IEA, 2010; IMF, 2010. Vlastní výběr a úprava. 

Poznámka: Úroveň transformace je měřena složeným indexem v rozmezí od 1 do 4+. 1 = minimální rozsah transformace, 

4+ = maximální rozsah transformace. Celková transformace je průměrem vybraných subindexů, kromě velké a malé 

privatizace zahrnuje také rozsah reforem infrastruktury (tj. reformy dopravní i., telekomunikací, energetiky aj.), cenová 

liberalizace, restrukturalizace podnikatelského sektoru, reforma bankovního sektoru a liberalizace úrokové míry). Velká 

privatizace: 1 = minimální soukromé vlastnictví podniků, 3 = více než 25 % podniků v soukromých rukou nebo v 

procesu privatizace, 4 = více než 50 % původně státního vlastnictví je v soukromých rukou; 4+ = Standardní struktura 

vlastnictví typická pro vyspělé ekonomiky, tzn. více než 75 % podniků je v soukromém vlastnictví. (EBRD, 2009.) 

Exportér PES = významný export palivoenergetických surovin (ropy a zemního plynu) (IEA, 2010). 

Barevně jsou označeny země, které se staly součástí Sovětského svazu nejpozději (ve 40. letech 20. století). 
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Tab. 5.2 Exportéři palivoenergetických surovin ve sledovaných zemích (Mtoe/ob.) 

Čistý export 

Mtoe/ob. 

Průměr 

2001-2008 2001 2004 2005 2006 2007 2008 

PTR 

Ázerbájdžán 2,66 0,97 0,85 1,52 2,85 4,62 5,13 14,96 

Dánsko 1,38 1,14 1,86 1,94 1,49 1,01 0,85 1,55 

Kazachstán 4,27 2,91 4,25 4,52 4,53 4,51 4,93 9,36 

Norsko 42,53 44,62 45,93 43,39 42,02 39,66 39,56 2,35 

Rusko 3,53 2,54 3,55 3,71 3,73 3,84 3,78 6,88 

Turkmenistán 8,88 6,46 8,93 9,28 9,05 9,68 9,90 14,74 

Uzbekistán 0,31 0,20 0,11 0,36 0,37 0,42 0,42 6,28 

Zdroj: IEA, 2010, vlastní výběr a výpočet. 

Poznámka: Mtoe/ob. = miliony tun ropného ekvivalentu na obyvatele; tuna = 107 Kcal. PTR = průměrné tempo růstu 

reálného HDP v období 2000-20008. 

 

5.1.2 Balkánské postsocialistické země 

Mezi balkánské postsocialistické státy se počítají země bývalé Jugoslávie, Bulharsko, 

Albánie a Rumunsko, kde byly po druhé světové válce nastoleny komunistické režimy po 

vzoru Sovětského svazu. Zpočátku v těchto balkánských zemích probíhal převod 

soukromého vlastnictví výrobních prostředků do rukou státu (znárodňování průmyslu, 

kolektivizace zemědělství atd.) a přechod na centrálně plánovanou ekonomiku, který se 

však záhy začal v jednotlivých zemích navzájem lišit.  

Přestože se Jugoslávie po druhé světové válce po volebním vítězství J. B. Tita stala 

komunistickým státem a zpočátku se klonila ke stalinistickému režimu, poměrně brzy 

nastoupila vlastní cestu jak v politické
52

, tak ekonomické oblasti. Jednou z příčin ideového 

rozchodu se Sovětským svazem již v 50. letech bylo odlišné pojetí kolektivizace 

zemědělství, které bylo v Jugoslávii po několika letech v roce 1953 nakonec zastaveno, 

byť bylo soukromé vlastnictví půdy omezeno na 10 ha (Bandelj, 2008). Přes počáteční 

znárodňování a příklon k centrálně plánovanému hospodářství byl nakonec v roce 1950 

přijat tzv. zákon o dělnické samosprávě, na jehož základě byly výrobní prostředky 

předávány ze státního vlastnictví do přímé správy pracovních kolektivů. Postupně se 

samosprávný systém rozšířil i do oblasti služeb (Kotyk, 2009). V 60. letech zavedla 

Jugoslávie ekonomické reformy směrem k propojení tržního hospodářství s plánovaným 

řízením ekonomiky. Reformy měly za cíl výrazné omezení přímého působení státních 

                                                 

52
 Jugoslávie se nestala plnoprávným členem Rady vzájemné hospodářské pomoci ani Varšavské smlouvy. 

V průběhu studené války tak Jugoslávie nebyla součástí ani východního, ani západního bloku (Stýskalíková a 

Smekal, 2004). 
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orgánů na ekonomické procesy, liberalizaci trhu včetně zahraničního obchodu i svobodnou 

tvorbu cen. Jak uvádějí Jüngling a Ernst (1969, s. 22): „Trh je považován za část plánu, 

kdy některé cíle rozvoje hospodářství se zabezpečují plánovými rozhodnutími, jiné 

prostřednictvím trhu.“ Tento princip tzv. tržního socialismu byl v roce 1963 zakotven také 

v nové jugoslávské ústavě.
53

 Podle Kotyka (2009) v 80. letech již nebyl jugoslávský 

samosprávný systém schopen zajistit intenzifikaci ekonomického růstu a přes kombinaci 

plánovaného hospodářství s tržními prvky nakonec jugoslávská ekonomika trpěla stejnými 

základními neduhy jako ostatní socialistické země.  

Přelom 80. a 90. let byl podobně jako v ostatních zemích socialistického bloku také 

v Jugoslávii obdobím velkých změn, v tomto případě ještě umocněných rozdílným 

pohledem jednotlivých svazových republik na budoucí politické a ekonomické uspořádání. 

Zatímco Srbsko vznášelo ústy Slobodana Miloševiće požadavek na společný silný 

centralizovaný stát a prosazovalo návrat k socialistickým myšlenkám, Slovinsko a 

Chorvatsko byly stoupenci politického pluralismu a tržního hospodářství. Výsledkem byly 

separatistické tendence, které vyústily ve vyhlášení nezávislosti nejprve Slovinska a 

Chorvatska (1991) a krátce nato také Makedonie
54

 a Bosny a Hercegoviny. Koncem roku 

1992 tak zbyly ve svazku jen Srbsko a Černá Hora (Stýskalíková a Smekal, 2004). Toto 

soustátí zaniklo v roce 2006 a o dva roky později se ze Srbska vyčlenilo Kosovo.  

Albánie, Bulharsko a Rumunsko patří ke skupině zemí, které vykazovaly některé 

společné rysy jako například jednu z nejnižších životních úrovní v Evropě. Jak uvádějí 

Warner et al. (2005), z pohledu path dependence byl počátek jejich transformace silně 

ovlivněn negativními faktory z minulosti. Albánie, Bulharsko a Rumunsko prošly podobně 

jako celý socialistický blok centrálně plánovaným hospodářstvím a etatizací. Po druhé 

světové válce byl znárodněn průmysl, bankovnictví, doprava, spoje, zahraniční i vnitřní 

obchod, byli vyvlastněni statkáři a osoby, které přímo nepracovaly v zemědělství, byly 

zakládány státní zemědělské podniky a zemědělská družstva. Z hlediska politického vývoje 

                                                 

53
 Kombinace tržního hospodářství s centrálním řízením se projevovala například v devizovém hospodářství, 

kde byl umožněn volný obchod s devizami jen v rámci retenčních kvót, což znamenalo, že si podniky mohly 

ponechat jen 7 % ze získaných deviz z exportu, zbytek musely prodat národní bance. V případě dovozu 

musely podniky žádat o devizový příděl. Stát se také podílel asi z 30 % na investování v podnicích, a to tak, 

že poskytoval komerčním bankám finanční příspěvky za účelem investování do konkrétní oblasti. Komerční 

banky pak poskytovaly na základě konkurzu úvěry podnikům (Jüngling a Ernst, 1969). 

54
 Oficiální název zní Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Tento název byl přijat jako kompromisní 

řešení ve sporu Makedonie s Řeckem, které nechtělo uznat samostatnost Makedonie mj. z toho důvodu, že 

považovalo název „Makedonie“ za historickou součást Řecka. 
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byly země charakteristické tím, že v čele státu stál po dlouhá desetiletí jeden vůdce (Hodža 

1944–1985; Živkov 1954–1989; Ceaucescu 1965–1989). Odlišnost spočívala v tom, v jaké 

míře země setrvávaly pod sovětským vlivem. Podobně jako Jugoslávie také Albánie a 

Rumunsko šlo vlastní cestou. Albánie byla během komunistického režimu nejuzavřenější 

zemí, což se projevilo jak v hospodářské politice, která vykazovala silně autarkické rysy, 

tak v postupném přerušení kontaktů s ostatními socialistickými zeměmi.
55

 Také Rumunsko 

sledovalo vlastní znárodňovací politiku, která nebyla vždy v souladu se sovětskou 

doktrínou. Naproti tomu Bulharsko bylo jedním z nejloajálnějších států k Sovětskému 

svazu. Podle Giatzidise (2002) byl obdiv k Rusku silnější než v ostatních evropských 

zemích, Bulharsko také nebylo dotčeno žádnými pokusy o reformu politického a 

ekonomického systému, jak tomu bylo například v Jugoslávii, Maďarsku, Československu 

aj. zemích v 50. a 60. letech. Bulharsko prošlo po Sovětském svazu největší kolektivizací 

zemědělství. Giatzidis (2002) uvádí, že v zemi, pro niž byla původně typická malá rodinná 

hospodářství, bylo již v roce 1958 90 % půdy v kolektivním vlastnictví nebo ve vlastnictví 

podniků pod přímou státní kontrolou. 

V 90. letech procházely všechny balkánské země transformací, jejíž součástí byl také 

převod vlastnictví do soukromých rukou. Transformační proces byl v případě bývalé 

Jugoslávie narušen občanskou válkou, která utichla až na přelomu tisíciletí. V Albánii, 

Bulharsku a Rumunsku probíhala privatizace pomalu, protože byla silně ovlivněna 

dědictvím velkých neefektivních podniků ve státním vlastnictví. V Bulharsku a Rumunsku 

byly první legislativní úpravy přijaty sice již na počátku 90. let, přesto privatizace vázla, a 

to dokonce i v případě malých podniků. V Albánii byl proces privatizace rychlejší, takže 

do roku 1997 bylo 75 % albánského (60 % rumunského a 50 % bulharského) HDP tvořeno 

privátním sektorem. Tato čísla však vypovídají spíše o poklesu počtu podniků vlastněných 

státem než o rozvoji soukromých firem (Warner et al., 2005). Po roce 1998 privatizace 

v těchto balkánských zemích nabrala rychlejší tempo, současný stav zachycuje Tab. 5.3. 

Pro privatizační proces v balkánských zemích bylo až na výjimky charakteristické, 

že alespoň zpočátku byli hlavními privatizátory insideři, tzn. původní manažeři a 

zaměstnanci privatizovaných podniků. Podle Warnera et al. (2005) dostávala v Albánii, 

                                                 

55
 Po druhé světové válce se Albánie orientovala na Jugoslávii, brzy se však rozešla nejenom s Jugoslávií, ale 

také se Sovětským svazem, který byl zpočátku hlavním albánským donátorem. Hodža, který se obával, že 

destalinizace negativně ovlivní jeho postavení jako autoritářského vůdce, se nakonec přimknul k Číně, ale i 

s ní přerušil kvůli jejím stykům s USA v 70. letech kontakty. Albánie se tak ocitla v naprosté izolaci 

(Stýskalíkova a Smekal, 2004).  
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Rumunsku a Bulharsku přednost privatizace insidery a neefektivními manažerskými 

strukturami s omezeným zájmem zahraničních investorů. Podobně o charakteru privatizace 

v bývalých zemích Jugoslávie hovoří Jeffries (2002). Privatizace insidery s omezeným 

vstupem zahraničních investorů převládala v Makedonii a ve Slovinsku, kde byly takto 

privatizovány do roku 1997 dvě třetiny podniků. Podobně Chorvatsko upřednostňovalo 

zaměstnaneckou privatizaci podniků se zachováním silného vlivu státu. Trochu odlišná 

situace panovala v ostatních jugoslávských zemích. Bosna a Hercegovina zpočátku zvolila 

zaměstnaneckou privatizaci, posléze dala přednost masové privatizaci prostřednictvím 

investičních fondů. Rovněž v Černé Hoře po počáteční neúspěšné zaměstnanecké 

privatizaci zvítězily jiné metody; byla vyzkoušena kuponová privatizace, prodej státních 

podniků prostřednictvím aukcí a příležitost dostali také zahraniční investoři. Podobně 

Srbsko nakonec upřednostnilo privatizátory mimo původní strukturu podniku.  

Transformace a privatizace byla dokončena nejdříve v Slovinsku, které se také jako 

první vymanilo z jugoslávské války. Jak vidíme v Tab. 5.3, Slovinsko je nejrozvinutější 

zemí z bývalých jugoslávských republik (a také v rámci střední a východní Evropy), i když 

v celkové transformaci ji rozsahem předstihlo Bulharsko a Chorvatsko a ve 

velké privatizaci dokonce většina balkánských zemí včetně Albánie, která navíc vykazuje 

ve sledovaném období největší tempo růstu HDP. 

Tab. 5.3 Balkánské postsocialistické země 

Zkr. Český název 

Reál. HDP/ob. PPP 

PTR 

reál. 

HDP 

Úroveň transformace Pozn. 

2000 2008 

Velká 

privati

-zace 

Malá 

privati

-zace 

Celková 

trans-

formace 

Vztah k EU 

ALB Albánie 3 839,2 6 921,4 6,22 4- 4 3 Potenciální kandidát 

BGR Bulharsko 6 102,5 12 322,0 5,59 4 4 4- Člen od 2007 

BIH Bosna a Hercegovina 4 363,5 7 549,8 5,12 3 3 3- Potenciální kandidát 

HRV Chorvatsko 10 998,2 18 575,2 4,25 4 4 4- Člen od 2013 

KSV Kosovo n.a. 6 334,1 2,69 n.a. n.a. n.a. Potenciální kandidát 

MKD Makedonie 6 182,9 9 154,4 2,90 3+ 4 3+ Kandidátská země 

MNE Černá Hora n.a. 11 048,7 4,42 3+ 4- 3 Kandidátská země 

ROM Rumunsko 6 195,4 12 637,9 5,87 4- 4- 3+ Člen od 2007 

SRB Srbsko 5 698,8 10 821,6 5,40 3- 4- 3 Kandidátská země 

SVN Slovinsko 17 470,2 29 537,0 4,32 3 4+ 3+ Člen od 2004 

Zdroj: EBRD, 2009; IMF, 2010. Vlastní výběr a úprava. 

Poznámka: PTR = průměrné tempo růstu 2000-2008, n.a. = data nejsou dostupná. K měření úrovně transformace a 

privatizace viz poznámka pod Tab. 5.1. Barevně jsou označeny země bývalé Jugoslávie. 
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5.1.3 Země Visegrádu 

Po skončení druhé světové války se na cestu socialismu po vzoru Sovětského svazu 

vydaly také středoevropské země Československo, Maďarsko a Polsko, dnes označované 

jako Visegrádská čtyřka.
56

 Model centrálně plánované ekonomiky se v jednotlivých 

zemích odlišoval. Ve všech zemích již na sklonku 40. letech proběhlo znárodňování a 

pozemkové reformy spojené s konfiskací půdy, přesto lze podle Žídka (2007) vypozorovat 

poměrně velké rozdíly v hloubce tohoto procesu. Zatímco v Maďarsku a Polsku zůstalo 

v určité míře zachováno soukromé vlastnictví výrobních prostředků alespoň v případě 

živností a zemědělských hospodářství,
57

 v Československu bylo soukromé vlastnictví 

výrazně potlačeno a etatizace dosáhla ze středoevropských zemí největšího rozměru. 

Kolektivizace dosáhla v Československu více než 90 %, zatímco v Polsku bylo od ní 

upuštěno již v polovině 50. let. Kotyk (2009) uvádí, že se v Polsku nikdy nepodařilo 

kolektivizovat více než 14 % zemědělských hospodářství.  

V Polsku a Maďarsku proběhla decentralizace řízení podstatně dříve než 

v Československu. V Maďarsku byl výkon vlastnických práv ještě před pádem komunismu 

de facto delegován na podnikové výbory manažerů (v Polsku na dělnické výbory), takže 

v roce 1985 byly podle Urbána (2001) dvě třetiny maďarských státních podniků řízeny 

podnikovou samosprávou a jen třetina podléhala direktivnímu státnímu řízení.
58

 Přesto se 

chování podniků v tomto samosprávném socialismu nezměnilo natolik, aby byla produkce 

efektivní. Socialistické podniky, byť řízeny samosprávnými orgány, mohly stále spoléhat 

v případě nižší ziskovosti nebo dokonce ztrát na dotace státu. Jak uvádí Holman (2000), 

reforma v podobě decentralizace řízení podniků nemohla změnit vlastnické vztahy, 

nemohla kolektivní vlastnictví nahradit vlastnictvím soukromým a vytvořit tak efektivní 

alokační a motivační mechanismy. Podobně se v Polsku podle Holmana (2000) 

neosvědčily dělnické rady, jejichž působení se neprojevilo ve zvyšování produktivity 

práce, ale spíše v nadměrném růstu mezd se silnými inflačními tlaky.  

                                                 

56
 Není bez zajímavosti, že spolčení států V4 sahá hluboko do minulosti. V roce 1335 se v maďarském 

Visegrádu setkal český král Jan Lucemburský s uherským a polským králem, aby uzavřeli dohodu o těsné 

spolupráci v politických a obchodních vztazích. Tímto krokem inspirovali o několik set let později v roce 

1991 založení současné středoevropské aliance.  

57
 Podobně bylo částečně zachováno soukromé vlastnictví výrobních prostředků ve východním Německu. 

58
 Původní manažeři, kteří získali ještě před privatizací značnou autonomii, pak sehráli v privatizačním 

proces v Maďarsku podstatně významnější roli než např. v Československu. 
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Snaha o tržní reformy, které by modifikovaly centrálně plánované hospodářství a 

vnesly by do něj tržní prvky a samosprávné řízení podniků, vyvstala v 60. letech také 

v Československu. Reforma směrem k tržnímu socialismu byla však v roce 1968 potlačena 

a země setrvala u centralistického modelu řízení hospodářství.  

Při hledání strategie transformace na počátku 90. let se střetávaly dva základní 

přístupy – liberální a institucionální. První z nich, který Mlčoch (2000) nazývá krátkou 

cestou, upřednostňuje začít systémovými změnami, jako je liberalizace trhů a privatizace, 

které pak vytvoří živnou půdu pro vznik tržních institucí jak formálních (potřebné zákony), 

tak neformálních v podobě například podnikatelské etiky. Podle liberálního přístupu se 

musí, jak píše Holman (2000), nejprve etablovat soukromé vlastnictví, teprve pak mohou 

vznikat instituce kapitálového trhu. Argumenty zastánců rychlého postupu liberalizace a 

privatizace vycházely mj. z obav, že pomalým, postupným zaváděním změn by se 

promrhal politický kapitál v podobě ochoty lidí přijmout nemalé transakční náklady. Klaus 

(1991) varoval před tím, že pomalá strategie sníží na straně ekonomických subjektů důvěru 

v reformu, která tak ztratí své tempo a rozmělní se v hledání širokého společenského 

konsensu s rostoucím vlivem zájmových skupin, jejichž odpor může být překážkou 

radikálním transformačním krokům.  

Naproti tomu institucionální přístup (v Mlčochově podání dlouhá cesta) považuje za 

východisko transformace vznik formálních a neformálních pravidel chování, přičemž tato 

změna je kvůli závislosti na minulém vývoji dlouhodobou záležitostí, kdy soukromý sektor 

vzniká pozvolnou evolucí zdola a postupnou privatizací. Mlčoch (2000) jako zastánce 

institucionálního přístupu argumentuje tím, že pokus o rychlou institucionální změnu byl 

jen iluzí, která vyústila v nedostatečnou právní vynutitelnost provedených institucionálních 

změn. Neexistence jasných a vynutitelných pravidel hry měla pak podle Mlčocha za 

následek masové zhoršení finanční disciplíny v obchodních vztazích a podcenění morální 

stránky majetkových přesunů (nechvalně známé tunelování). Podobně argumentují i jiní 

autoři jako například Tomšík (1999), který nepovažuje za základní systémovou vadu 

transformace rychlou liberalizace cen a měnových kurzů, ale nedostatečný důraz na vývoj 

institucionálních změn, pravidel chování, kapitalizace státní podnikové sféry a definování 

jasného vlastníka, který by provedl restrukturalizaci mikrosféry. Na problém 

s nedostatečnými zákony kapitálového trhu na počátku transformace upozorňuje také 

Kouba (2005), který považuje regulaci kapitálového trhu ex post za krajně neefektivní, 
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protože to umožnilo, aby se na kapitálovém trhu bez jasných pravidel zabydleli silní hráči, 

kteří si pak později vzniklá pravidla regulace přizpůsobili vlastním zájmům.  

Volba transformační strategie v zemích Visegrádu se lišila. Zatímco Československo 

a Polsko zvolilo alespoň zpočátku rychlou cestu transformačních kroků, Maďarsko šlo 

gradualistickou cestou postupných změn. Holman (2000) tento rozdíl vysvětluje tím, že 

v Československu a Polsku byla chápána transformace jako výraz odporu proti 

komunistickému zřízení, proto měli tvůrci transformace silnou podporu k rychlému 

odstranění nejenom dosavadní vládnoucí moci, ale také centrálního řízení. Naproti tomu 

v Maďarsku byla transformace uskutečňována samotnými reformovanými komunisty, kteří 

akceptovali představy obyvatel o postupném pokračování reforem, započatých již v 60. 

letech, bez výrazných radikálních změn.  

Součástí transformačních kroků byla také privatizace, jejíž metoda a rychlost byla 

rovněž otázkou do diskuse. Loužek (2005) uvádí výhody a nevýhody rychlé nebo pomalé 

privatizace s tím, že rychlá privatizace umožňuje brzké odříznutí podniků od státního 

rozpočtu a vyvíjí tlak na restrukturalizaci podniků v rámci tržních podmínek. Naproti tomu 

její nevýhodou je, že první vlastník většinou není konečný, strategický vlastník. Usazování 

vlastnických práv tak trvá delší dobu a je nákladné, což v případě pomalé privatizace 

nemusí platit, jelikož stát může uvážlivě hledat vhodného vlastníka. Nebezpečím pomalého 

tempa privatizace je ovšem tzv. předprivatizační agonie, kterou zmiňuje Holman (2000). 

V podnicích, dlouho vyčkávajících na privatizaci, nejsou původní manažeři bez vize do 

budoucnosti motivováni, aby řídili podnik efektivně nebo jej restrukturalizovali. 

V předprivatizační agónii by navíc mohli mít původní manažeři – v nejistotě, zda je nový 

vlastník zaměstná – dostatek času k tomu, aby se ještě před privatizací obohatili 

prostřednictvím vyvádění majetku do vlastních nebo spřátelených firem.  

Jak v Polsku, tak v Maďarsku se v první fázi privatizace dostávaly podniky do rukou 

původních manažerů, kteří měli v podnicích velký vliv díky decentralizovanému řízení již 

před pádem komunistických režimů. Po etapě decentralizované spontánní privatizace 

(1987–1990) se posléze Maďaři vydali cestou postupných kroků s důrazem na privatizaci 

podniků zahraničními investory, přičemž byly podniky i banky privatizovány současně. 

Podle Loužka (2005) se tak podařilo sice najít lepší vlastníky než při rychlé privatizaci, 

nicméně za cenu nákladné předprivatizační agonie. V Polsku měla privatizaci podniků 

předcházet jejich restrukturalizace, tento proces se však odvíjel pomalu, a Polsko proto 

zavádělo další způsoby privatizace. Po etapě spontánní privatizace do rukou původních 
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manažerů, kterou Holman (2000) nazývá divokou privatizací, použilo Polsko několik 

metod včetně přímého prodeje formou kapitálové privatizace nebo prostřednictvím 

likvidace podniků a následného prodeje jejich částí. Další metodou byla bezúplatná 

masová privatizace, ovšem ani ta nezrychlila celkově pomalé tempo polské privatizace. Po 

roce 2000 si sice podíl privatizovaných podniků výrazně zvýšil, přesto především 

privatizace velkých podniků nebyla v Polsku dokončena dodnes (viz Tab. 5.4).  

Jak bylo uvedeno výše, Československo mělo nejvyšší podíl státního vlastnictví 

výrobních prostředků, proto se v rámci transformačního procesu týkala privatizace 

v podstatě celého národního hospodářství. Česká cesta privatizace spočívala nejenom na 

standardních metodách přímého prodeje, veřejné soutěže či dražby, ale také na masové 

kuponové privatizaci, jež měla – alespoň podle jejích tvůrců – umožnit rychlý převod 

podniků ze státního vlastnictví do soukromých rukou. Otázkou je, zda lze považovat 

českou privatizaci skutečně za rychlou. Obě privatizační vlny sice proběhly během 

relativně krátké doby (do roku 1994), avšak vzniklá struktura vlastnických práv nebyla 

optimální. Na velkou část privatizovaných podniků měly vliv prostřednictvím investičních 

privatizačních fondů nezprivatizované banky v rukou státu, které tak podniky vlastnily a 

zároveň je úvěrovaly. Mertlík (1996) nazývá tento fenomén bankovním socialismem.  

Tab. 5.4 Postsocialistické země – V4 

Zkr. Český název 

Reál. HDP/ob. PPP 
PTR 

reál. 

HDP 

Úroveň transformace 

2000 2008 
Velká 

privatizace 

Malá 

privatizace 

Celková 

transformace 

CZE Česká republika 15 043,0 25 060,8 4,19 4 4+ 4 

HUN Maďarsko 11 979,2 19 522,2 3,51 4 4+ 4 

POL Polsko 10 305,4 17 555,9 4,18 3+ 4+ 4- 

SVK Slovensko 11 222,3 22 043,9 5,65 4 4+ 4- 

Zdroj: EBRD, 2009; IMF, 2010. Vlastní výběr a úprava. 

Poznámka: PTR = průměrné tempo růstu 2000-2008. K měření úrovně transformace a privatizace viz poznámka pod Tab. 

5.1. 

 

Nehledě na počáteční podmínky a rozsah státního vlastnictví, v roce 2008 všechny 

země Visegrádu měly dokončenou privatizací malých podniků a s výjimkou Polska 

v podstatě i velkou privatizaci (viz Tab. 5.4). Polsko, jež mělo na počátku transformace 

nejvyšší podíl soukromých podniků, bylo nakonec ostatními středoevropskými zeměmi 

v privatizačním procesu předstiženo. Česká republika, která vstupovala do transformace 

s největší mírou etatizace, ale současně v nejlepší makroekonomické kondici, si udržela 
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svůj náskok v ekonomické úrovni před ostatními zeměmi V4 i v období 2000–2008, navíc 

s poměrně vysokým průměrným tempem růstu reálného HDP. Nejnižší tempo růstu 

vykazovalo v tomto období Maďarsko, které tak bylo v ekonomické úrovni předstiženo 

Slovenskem, byť mělo o něco vyšší počáteční úroveň HDP.  

5.1.4 Země mimo socialistický blok 

Rozsah znárodnění výrobních zdrojů a jejich následná privatizace koncem 20. století 

nabyly bezesporu největšího rozměru v bývalých socialistických zemích, přesto se – 

alespoň částečně a za jiných politických podmínek – převod soukromého vlastnictví do 

rukou státu týkal také zemí mimo socialistický blok. Jak uvádějí Megginson a Netter 

(2003), velká deprese 30. let, druhá světová válka a rozpad koloniální soustavy podnítily 

západní vlády k intervencionistické politice včetně kontroly nad bankovním sektorem a 

částí průmyslových podniků v klíčových odvětvích, která byla zahrnuta do znárodňovacích 

programů. V duchu obnovy válkou zničeného hospodářství po druhé světové válce byla i 

v západní Evropě znárodňována především strategická odvětví jako energetika, 

telekomunikace, železnice, aerolinie apod.  

Dlouhou tradici státního intervencionismu s prvky centralismu, ekonomického 

nacionalismu a příklonu ke státnímu vlastnictví vykazovala ze západních evropských zemí 

nejvíce Francie, která po druhé světové válce znárodnila klíčová odvětví včetně některých 

automobilek (např. Renault) a v rámci podpory strategických firem zavedla tzv. politiku 

národních šampionů.
59

 Další vlna znárodnění pak probíhala až do 80. let, podle Bandta 

(1998) v roce 1985 vyprodukovaly státem vlastněné podniky více než 15 % HDP. Tomeš 

et al. (2008) uvádějí, že tato vlna znárodňování vyvolala u investorů značnou nervozitu, 

která se promítla do odlivu zahraničního kapitálu ze země a devalvace franku, proto bylo 

nakonec od takého rozsahu etatizace upuštěno. Přes následnou privatizaci v druhé polovině 

80. let a posléze po roce 1993 a 2000 (banky, pojišťovny, energetika, těžké strojírenství, 

France Telecom, Air France aj.) si stát stále ponechává ve strategických podnicích částečné 

majetkové podíly (Privatization Barometer, 2009). 

                                                 

59
 V rozporu s obecně přijímaným předpokladem, že soukromé podniky budou efektivnější a ziskovější, než 

podniky v rukou státu, dosahovaly znárodněné podniky ve Francii často vyšších zisků než podniky 

soukromé. Tomeš et al. (2008) tento jev částečně vysvětlují tím, že navzdory státnímu vlastnictví podniky 

hospodařily samostatně s tvrdými rozpočtovými omezeními, navíc často nebyly vztahy mezi státními 

podniky a státem příliš přátelské.  
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Po druhé světové válce prošla rozsáhlým znárodněním ve strategických odvětvích 

také Velká Británie, takže v polovině 70. let měly veřejně vlastněné společnosti 11% podíl 

na britském HDP a zaměstnávaly takřka 2 miliony pracovníků (Cook, 1998). S nástupem 

Margaret Thatcherové byl na přelomu 70. a 80. let spuštěn privatizační program, v němž 

podle Megginsona a Nettera (2003) britská premiérka poprvé v praxi použila slovo 

privatization (privatizace) místo do té doby používaného výrazu denationalization (opak 

znárodnění). Cílem privatizace bylo zefektivnění podniků, spotřebitelská svoboda, 

liberalizace veřejných monopolů, rozvoj finančních trhů a podpora rozsáhlého vlastnění 

akcií britskými domácnostmi. Akcie byly nabízeny za zvýhodněnou cenu zaměstnancům; 

tento fenomén se nazýval property-owning democracy.
60

 Megginson, Nash a Randenborgh 

(1994) uvádějí, že se podíl držitelů akcií v dospělé populaci Velké Británie zvýšil ze 7 % v 

roce 1979 na 24 % v roce 1990. Podle Tomeše et al. (2008) měla privatizace pozitivní 

efekt. Podniky přestaly být ztrátové, rostla produktivita práce a ekonomická výkonnost. Po 

privatizaci klíčových odvětví v 80. letech (např. British Petroleum, B. Telecom, B. 

Airways, Rolls Royce aj.) byly v 90. letech privatizovány britské dráhy aj., takže na konci 

90. let tvořily podniky ve státním vlastnictví méně než 2 % HDP (Cook, 1998). Po roce 

2000 se s převodem vlastnictví do soukromých rukou pokračovalo, privatizovala se mj. 

také jaderná energetika (americká divize Westinghouse Electric) a částečně zbrojní 

průmysl (Privatization Barometer, 2009).  

Silné zastoupení státu v podnicích měla vždy Itálie. Od 30. let 20. století, během 

druhé světové války až do 60. let hrál významnou roli v hospodářství státem vlastněný 

průmyslový holding IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale).
61

 Od 70. let se 

v podnicích se státním vlastnictvím stále více projevovala neefektivita ve výrobě a mrhání 

se zdroji, proto se Itálie v 80. letech pustila do privatizace včetně holdingu IRI a dalších 

                                                 

60
 Pojem property-owning democracy převzala v 2. polovině 20. století britská Konzervativní strana od 

skotského právníka a politika Noela Skeltona, který tím myslel rozdělení půdy i průmyslových podniků mezi 

velké množství malých podílníků, občanů. M. Thatcherová tuto myšlenku rozvedla v 80. letech v rámci 

privatizačního programu, kdy podporovala masovou privatizaci britskými domácnostmi (mj. také prodejem 

akcií zaměstnancům podniků za zvýhodněné ceny), protože přirozenou touhou konzervativců je, aby každá 

rodina vlastnila podíl na společnosti. Výsledkem byl velký počet akcionářů mezi obyvateli. Thatcherová tuto 

myšlenku zdůrazňovala v řadě rozhovorů, například slovy: „Our policy is that every earner shall be an 

owner.“ (Thatcher, 1987). 

61
 IRI – po založení fašistickou vládou v roce 1933 měla tato instituce dočasně spravovat hroutící se podniky 

a pomoci jim čelit depresi. Její činnost ještě zesílila před a během druhé světové války, kdy ovládala velkou 

část italského průmyslu včetně ocelářských a hutních společností. Po roce 1945 byla největším italským 

konglomerátem vlastnícím podniky různých odvětví včetně aerolinií, bank a telekomunikací. Tato státem 

vlastněná korporace dosáhla vrcholu své expanze koncem 60. let, od 80. let pak procházela privatizací. 
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konglomerátů s cílem zvýšit podnikovou efektivitu a stupeň tržní konkurence, rozšířit 

finanční trh, podporovat internacionalizaci průmyslového sektoru, zvýšit daňové příjmy a 

snížit veřejný dluh. Ještě počátkem 90. let bylo 7 % HDP vyprodukováno firmami v rukou 

státu, který vlastnil 12 z 20 největších italských nefinančních korporací (Marrelli a 

Stroffolini, 1998). Na přelomu tisíciletí pak privatizace výrazně akcelerovala, privatizovala 

se odvětví telekomunikací, energetiky a spojů (Privatization Barometer, 2009). Obdobou 

italského státního holdingu IRI byl Institudo Nacional de Industria (INI) ve Španělsku, kde 

původ státem vlastněných průmyslových podniků leží v době Frankovy fašistické 

diktatury. Po vyprchání španělského ekonomického zázraku proběhlo v 70. letech další 

znárodnění velkého množství soukromých podniků, kterým hrozil bankrot. Důvodem byla 

ochrana pracovní síly. Státem vlastněné podniky však byly neefektivní, takže v polovině 

80. let se začaly privatizovat, nejprve menší podniky, posléze od poloviny 90. let probíhala 

privatizace bankovnictví, energetiky, telekomunikací, aerolinií a další průmyslových 

odvětví (tabákový průmysl). Na nátlak Evropské komise byly zrušeny zlaté akcie, které 

dovolovaly státu zasahovat do rozhodování podniků více, než by mu umožňoval skutečný 

majetkový podíl (Privatization Barometer, 2009). 

Poněkud odlišným vývojem vlastnictví podniků prošlo Řecko, kde na rozdíl od Itálie 

či Španělska byl až do roku 1973 podíl státem vlastněných podniků marginální. Pád 

vojenského režimu znamenal politickou i sociální transformaci spojenou s rozšířením role 

státu v ekonomice; v 2. polovině 70. let stát převzal do svých rukou krachující podniky 

(aerolinie, rafinerie, banky). V 80. letech, kdy se v západní Evropě rozšiřovala první 

poválečná privatizační vlna, pokračovalo v Řecku znárodňování klíčových odvětví, odkup 

předlužených firem, zakládání podniků využívajících nové technologie a získávání podílů 

v průmyslových podnicích. Podíly v problematických podnicích měly také státem 

vlastněné banky. Podle Haritakise a Pitelise (1998) polovina 80. let s sebou přinesla 

finanční strádání státem vlastněných podniků, které se musely podrobit stabilizačním 

programům, jež však skončily neúspěchem. Místo zefektivnění produkce došlo jen k další 

akumulaci dluhů ztrátových podniků, které byly řešeny prostřednictvím úvěrů státní 

Organizace pro rekonstrukci podniků (IRO). První vlna privatizace, která započala až v 90. 

letech nejprve u podniků ve správě IRO (loďařství, banka, cementárna), skončila záhy 

kvůli silnému odporu opozice a odborů. Privatizace pokračuje od konce 90. let, kdy Řecko 

začalo usilovat o vstup do eurozóny, do dnešních dní. Ve snaze snížit deficit státního 
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rozpočtu stát prodává po roce 2000 své podíly v telekomunikacích, bankách, energetice, 

vodárenství a plynárenství.  

Specifický průběh z hlediska vlastnictví podniků lze ve 20. století zaznamenat 

v Německu, především v předválečném a válečném období. Podniky sice byly de jure v 

soukromých rukou, ale soukromí vlastníci mohli majetkem disponovat jen v omezeném 

rozsahu a museli se podrobit centrálně řízeným výrobním plánům, které byly podřízeny 

zbrojení. Na konci 30. let tak byla více než polovina produkce v rukou státu (Tomeš et al., 

2008). Centrální řízení výroby, především v oblasti surovin, a přídělový systém pro 

obyvatelstvo přetrvávaly až do roku 1948. Na rozdíl od ostatních západoevropských zemí 

neprobíhalo v poválečném západním Německu znárodnění federální vládou, i když vláda 

měla své majetkové podíly v ocelářských, uhelných a loďařských společnostech. První 

privatizační programy byly zahájeny již v 60. letech za prvního poválečného kancléře 

Adenauera. Megginson a Netter (2003) se zmiňují například o částečné privatizaci 

Volkswagenu. Privatizace pak podobně jako ve Francii a Británii pokračovala až v 80. 

letech za kancléře Kohla, kdy stát prodával své podíly ve firmách jako Volkswagen, 

Lufthansa, VEGA (chemický a energetický gigant) a v některých bankách. Podle Tomeše 

et al. (2008) se jednalo o majetek v celkové hodnotě 10 mld. marek. Privatizace 90. let a po 

roce 2000 byla podobně jako v ostatních západních zemích ve znamení vstupu soukromých 

společností do odvětví telekomunikací, spojů, železnic apod. Čím se ovšem Německo 

výrazně od svých západních sousedů lišilo, byl proces sjednocení s bývalou Německou 

demokratickou republikou, který zahrnoval také privatizaci cca 8 tisíc východoněmeckých 

podniků, a to formou restitucí nebo přímým prodejem. Díky zapojení západoněmeckého 

kapitálu privatizace proběhla relativně rychle a ve srovnání s ostatními postsocialistickými 

zeměmi s menšími těžkostmi. Přesto i zde se vyskytovaly problémy s nalezením 

perspektivního vlastníka, nicméně privatizace se podařila; jejím výsledkem bylo poměrně 

koncentrované vlastnictví, především v rukou západoněmeckých podnikatelů. 

5.1.5 Shrnutí vývoje zkoumaných zemí 

Závěrem lze říci, že se privatizace v poslední třetině 20. století zdaleka netýkala jen 

postsocialistického bloku evropských zemí, ale stala se globálním fenoménem v 

prosazování tržních principů v ekonomikách všech světových regionů. Přestože současné 

západní evropské země s tržním hospodářstvím a demokratickými politickými režimy stojí 

na principu soukromého vlastnictví výrobních faktorů již od dob průmyslové revoluce, 

během 20. století se stát pokoušel svými intervencionistickými zásahy toto soukromé 
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vlastnictví v některých případech omezit. Ze zkušenosti západní Evropy vyplývá, že vyšší 

vlastnický podíl státu na hospodářství země byl často spojen s autoritativními režimy nebo 

se snahou státu obnovit válkou zničené hospodářství či zachránit churavějící podniky ve 

snaze udržet zaměstnanost. Většinou se tento způsob řešení ekonomických problémů 

prostřednictvím znárodňování ukázal jako neefektivní. Často bylo výsledkem znárodnění 

jen vyšší státní zadlužení, způsobené sanací neprosperujících podniků. Nakonec západní 

země přistoupily od 80. let k privatizaci, vedeny, jak píše Parker (1998), dvěma hlavními 

motivy – tlakem Evropské unie na liberalizaci trhů a snahou snížit deficity veřejných 

rozpočtů. Je třeba si však uvědomit, že před privatizací se rozsah státního vlastnictví 

v západních zemích v 2. polovině 20. století pohyboval kolem 10–20 %, což je ve srovnání 

s bývalým socialistickým blokem jen velmi malé procento. Havrylyshyn a McGettigan 

(1999) uvádějí, že se privatizace během let 1980–1991 týkala ve světě cca 6 800 středních 

a velkých podniků, kdežto privatizace v tranzitivních ekonomikách (po roce 1989) je svým 

rozsahem bezprecedentní, během méně než jedné dekády jí prošlo cca 60 000 středních a 

velkých firem. Privatizace malých podniků se počítá na desetitisíce. Vzhledem k rozsahu 

institucionálních změn bývalého socialistického bloku a s vědomím, že změna 

institucionálního rámce nezáleží jen na změně formálních institucí, ale také na souladu 

s neformálními zvyklostmi a tradicemi, těžko lze očekávat, že se zpřetrhané vlastnické 

vztahy transformují do optimální podoby během několika málo let.    

5.2 DATA A METODY EMPIRICKÉ ANALÝZY 

Obecné metody řešení dizertační práce byly již popsány v úvodu, kde byla také 

nastíněna základní metodická východiska empirické analýzy. V této části se seznámíme 

blíže s proměnnými zahrnutými do ekonometrického modelu a se zdroji dat. Kapitolu 

uzavřou metody měření kvality právních institucí.  

5.2.1 Metodologická východiska ekonometrického modelu 

Analýza metodologicky vychází z neoklasické růstové teorie, která je doplněna o 

další, institucionální faktory. Rozdíly v ekonomickém růstu neoklasikové hledají v rozdílné 

akumulaci kapitálu, míře úspor, tempu růstu populace či v exogenně pojatém 

technologickém pokroku. Na základě konvergenční teorie se ekonomická úroveň zemí, 

které nedosahují svého stálého stavu a jsou tak pod úrovní potenciálního produktu, bude po 

dodání chybějících zdrojů zvyšovat rychleji než úroveň zemí, jež se pohybují blízko svého 

stálého stavu. Vyspělejší země, které operují na hranici svých produkčních možností a 
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ocitají se tak ve stálém stavu, mohou překonat meze růstu jedině zapojením 

technologických změn. Růstový model, jehož podobu rozšířenou o lidský kapitál 

představuje rovnice 1.2, je představen v úvodu práce (viz Metody empirické analýzy).  

Standardní modely růstu rozšiřuje např. Olson (1996; 2000), podle něhož hrají 

zásadní roli v rozdílné životní úrovni zemí odlišnosti ve společenském uspořádání a 

institucionálním zřízení. Stěžejní Olsonovým východiskem je myšlenka, že země s nízkou 

ekonomickou úrovní mají velkou mezeru mezi skutečným výkonem a potenciálním 

produktem. Olson pochybuje o tom, že se země pohybují po své produkční funkci, a to 

proto, že nepříznivé společenské a politické instituce způsobují mrhání se zdroji. Na 

základě empirických pozorování Olson poukazuje na skutečnost, že nejrychleji nerostou 

všechny země s nejnižším důchodem (jak by napovídala konvergenční teorie), ale jen ty 

země, které mají fungující instituce.  

Snahu o zahrnutí institucionálních proměnných do růstových modelů nalezneme 

v řadě studií včetně prací významného představitele nové klasické makroekonomie 

Roberta J. Barra (např. Barro, 1996) či jednoho z nejcitovanějších ekonomů světa Darena 

Acemoglu (např. Acemoglu, Johnson a Robinson, 2005).
62

 Rozšíření neoklasického 

modelu růstu o institucionální faktory lze spatřit také v pracích českých ekonomů (např. 

Frait a Červenka, 2002). (Podrobněji k empirickým analýzám vztahu ekonomické 

prosperity a právních institucí viz rešerše makroekonomických studií v kap. 4.2.) 

Častým problémem zařazování institucí mezi růstové proměnné je fakt, že autoři 

nemají oporu v žádné konzistentní teorii růstu a proměnné jsou zabudovány do modelu 

arbitrárně.
63

 Endogenní integrace institucionálních proměnných do růstových modelů se 

prosazuje ve studiích soudobých představitelů institucionálních směrů v ekonomii, často 

souhrnně označovaných jako nová politická ekonomie (blíže viz kap. 1.1). Snahu 

explicitně modelovat institucionální faktory, které jsou provázány s ekonomickým růstem i 

ostatními ekonomickými determinantami, vidíme jak u Olsona, tak u jiných autorů (např. 

AJR, 2001 a 2005; Acemoglu a Robinson, 2008; Heitger, 2004), kteří zdůrazňují vliv 

právních institucí na akumulaci kapitálu. Autoři argumentují, že země se stabilní vládou, 

                                                 

62
 Oba zmiňovaní autoři jsou podle IDEAS/RePEc zařazeni mezi 10 nejčastěji citovaných ekonomů, v lednu 

2012 byl Barro na 4. místě a Acemoglu na 7. místě. Ve studiích propojujících neoklasický a institucionální 

přístup je Acemoglu se svými spolupracovníky Johnsonem a Robinsonem citován tak často, že se většinou 

setkáváme se zkratkou AJR.  

63
 V českých poměrech na tuto skutečnost poukazují například Čihák a Holub (2000) nebo Frait a Červenka 

(2002). 
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kvalitnějším institucionálním prostředím a efektivní ochranou vlastnických práv budou 

vytvářet lepší podmínky pro investory, kteří prostřednictvím vyšších investic do fyzického 

kapitálu, lidského kapitálu i technologií budou generovat vyšší úroveň důchodu. O vlivu 

právních institucí speciálně na technologický pokrok hovoří Zak (2002), který na příkladu 

bezpečných vlastnických práv v Singapuru dokládá jejich pozitivní vliv na rozvoj 

moderních technologií. Jak uvádějí Acemoglu a Robinson (2008) nebo Knack a Keefer 

(1995) právní instituce determinují nejenom růst potenciálního produktu, ale také efektivní 

alokaci standardních zdrojů růstu ve společnosti.  

O vlivu právních institucí na přeměnu majetku v investiční kapitál hovoří Soto 

(2007), který vidí příčinu ve slabých investičních příležitostech v chudých zemích 

v nedostatečně formalizovaných (zaknihovaných) vlastnických právech. Podobně se 

vyjadřují Galiani a Schargrodsky (2009) o pozitivním vlivu formalizace a ochrany 

vlastnických práv na lidský kapitál. Jistota formalizovaného majetku zvyšuje motivací 

k dlouhodobým investicím do zvýšení vzdělanosti a následně tak přináší zvýšení 

produktivity práce a snížení chudoby. Na druhou stranu lze argumentovat, že nepřehledné 

právní prostředí s vysokou mírou korupce a nevyjasněnými vlastnickými vztahy může také 

za určitých okolností přitahovat investory, a to především kapitálově a mocensky silné 

hráče, kteří si v prostředí neukotvených právních institucí mohou diktovat vlastní pravidla 

hry a dosahovat tak alespoň v kratším časovém horizontu vysokých výnosů.  

Podobně bychom mohli diskutovat o vlivu stabilního právního prostředí a ochrany 

vlastnických práv na tvorbu úspor. Dincer (2007) hovoří o pozitivním vlivu ochrany 

vlastnických práv nejenom na akumulaci fyzického a lidského kapitálu, ale také na míru 

úspor.  

5.2.2 Popis proměnných a zdroje dat 

Mezi nejběžnějšími typy datových struktur, s nimiž ekonometrické modely pracují, 

patří průřezová data, časové řady a panelová data, případně tzv. pooly. Vzhledem 

k metodologickým východiskům nové institucionální ekonomie, která předpokládá 

poměrně vysokou setrvačnost ve vývoji institucí, které se tudíž nemění z roku na rok, není 

efektivní zkoumat vliv změn právních institucí na ekonomický růst (resp. úroveň) 

v časových řadách panelových dat. V empirické analýze proto budou použita průřezová 
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data, která se vztahují k jednomu časovému okamžiku (období).
64

 Základní období bylo 

stanoveno na léta 2000–2008. Jak již bylo uvedeno v kap. 5.1, v modelu s ekonomickým 

růstem bylo zkoumané období stanoveno tak, abychom se vyhnuli velkým výkyvům 

v ekonomickém cyklu a makroekonomické nestabilitě 90. let. Z podobných důvodů pak 

byla zvolena horní hranice (2008). V regresní analýze se tak neprojeví ekonomická recese, 

jíž většina evropských ekonomik od roku 2009 (resp. 2008) prochází.  

Závislé proměnné byly zvoleny dvě: v první části empirické analýzy je závislou 

proměnnou průměrné tempo růstu HDP, v druhé části pak dosažená ekonomická úroveň.  

V prvním modelu se závislou proměnnou Ln (Růst HDP) se jedná o průměrné tempo 

reálného HDP za období 2000–2008 v logaritmické formě. Nezávislé proměnné 

(s výjimkou počáteční úrovně důchodu a dummy proměnných) jsou vyjádřeny také jako 

průměrné hodnoty za devítileté období 2000–2008. (Podobně postupovali autoři výše 

uvedených studií, viz kap. 4.2.1). Druhý model používá jako závislou proměnnou 

dosaženou ekonomickou úroveň, tj. HDP na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2008 

(HDP/ob 2008). Tato proměnná je výsledkem dlouhodobého ekonomického vývoje země. 

Nezávislé proměnné (kromě dummy proměnných) jsou zahrnuty jako průměrné hodnoty za 

období 1996–2005, tzn. že základní devítileté období bylo posunuto co nejvíce do 

minulosti
65

, a to z toho důvodu, že se vliv různých faktorů na ekonomickou úroveň projeví 

až se zpožděním (například zvýšení vzdělanostní úrovně nebo zlepšení kvality právních 

institucí se neprojeví okamžitě, ale minimálně s několikaletým zpožděním). 

Na základě růstových modelů a jejich rozšíření představiteli soudobých 

institucionálních směrů jsou v ekonometrickém modelu zastoupeny růstové proměnné jako 

hrubý fixní kapitál, vládní výdaje a úspory (vše měřeno podílem na HDP), počáteční 

úroveň důchodu, lidský kapitál a právní instituce, které zahrnují také ochranu vlastnických 

práv. Pro zachycení kvalitativních faktorů v regresních modelech se obecně používají tzv. 

binární (dummy) proměnné (jako například demografické charakteristiky: pohlaví aj.). 

Tyto kvalitativní proměnné vstupují do modelů většinou v podobě binární informace, tj. 

                                                 

64
 Jak uvádí Wooldridge (2009), v případě průřezových dat mohou být někdy použita data současně za různá 

období, například v analýze dlouhodobého ekonomického růstu lze studovat vztah mezi ekonomickým 

růstem během určité periody (např. průměr za období 1960–1985) a dalšími proměnnými, z nichž některé se 

mohou vztahovat jen k určitému roku (např. úroveň vzdělání z roku 1960). Tento postup nevede podle 

Wooldridge k žádným zvláštním problémům a v empirických pracích je běžné používán. 

65
 Dolní hranice (1996) byla zvolena proto, že starší data než rok 1996 nejsou komparovatelná kvůli zavedení 

společné metodiky ESA 95.  
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1 nebo 0 (například proměnná muž má hodnotu 0, žena = 1). V této empirické analýze jsou 

použity dummy proměnné pro zachycení závislosti na minulém vývoji (konkrétně na 

komunistické minulosti zemí, proměnná Počet let kom), dále proměnná Privatizace 

vyjadřující podíl soukromého vlastnictví výrobních faktorů, proměnná Členství v EU a pro 

zachycení vlivu bohatství přírodních zdrojů dummy proměnná Exportér ropy. Souhrn 

růstových proměnných, které se vyskytují ve studiích rozšiřujících růstové modely o vliv 

institucí, ilustruje Tab. 5. 5.  

Tab. 5.5 Determinanty ekonomické prosperity v empirických studiích 

Závislá proměnná: tempo růstu HDP 

Nezávislá proměnná Studie 

Počáteční úroveň: 

HDP na obyvatele 

Barro (1996), Torstensson (1994), Knack a Keefer (1995), Martínez a King (2010) a další; 

Investice/HDP Barro (1996), Torstensson (1994), Knack a Keefer (1995), Martínez a King (2010) a další;  

Lidský kapitál, 

populace 

Barro (1996): vzdělání, fertilita, délka života, Torstensson (1994): populační růst, vzdělání, 

Knack a Keefer (1995): úroveň vzdělání,  

Vládní výdaje/HDP Barro (1996): vládní výdaje celkem a na vzdělání, Torstensson (1994), Knack a Keefer (1995), 

Brunetti, Kisunko, Weder (1997) aj. 

Úspory (hrubé 

domácí úspory/HDP) 

Martínez a King (2010); 

Další růstové 

proměnné 

Inflace: Torstensson (1994), Brunetti, Kisunko, Weder (1997); Martínez a King (2010); 

Havrylyshyn a Rooden (2003); 

Otevřenost trhů: Brunetti, Kisunko, Weder (1997); Godoy, Stiglitz (2006); Martínez a King 

(2010);  

Odvětvová struktura: Torstensson (1994), Godoy, Stiglitz (2006); 

Institucionální 

proměnné 

Právní instituce: všichni uvedení autoři; 

Demokracie: Barro (1996);  

Politická stabilita: Knack a Keefer (1995); Zak (2002), Havrylyshyn a Rooden (2003);  

Transformace, privatizace, strukturální reformy: Havrylyshyn a Rooden (2003); Godoy, Stiglitz 

(2006); 

Počet let komunismu (dummy proměnná): Godoy, Stiglitz (2006); 

Závislá proměnná: ekonomická úroveň (HDP/ob) 

Nezávislá proměnná Studie 

Investice/HDP Heitger (2004); 

Lidský kapitál, 

populace 

Heitger (2004): populační růst v produktivním věku, úroveň vzdělání; Acemoglu, Johnson a 

Robinson (2005): úmrtnost;  

Geografická poloha Acemoglu, Johnson a Robinson (2005); Rodrick (2002); 

Velikost vlády, 

regulace 

Rodrick (2002); MacFarlan (2003), Zinnes a Subrick (2003);  

Institucionální 

proměnné 

Právní instituce: všichni uvedení autoři; 

Úroveň privatizace: Zinnes a Subrick (2003);  

Další proměnné Exportér ropy (dummy proměnná): Rodrick (2002); Zinnes a Subrick (2003); 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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CHARAKTERISTIKA PROMĚNNÝCH ZAHRNUTÝCH DO EKONOMETRICKÉHO MODELU 

 Počáteční úroveň důchodu zachycuje efekt konvergence, země s nižší úrovní 

důchodu mají nevyužité zdroje, pohybují se pod svým potenciálem, proto budou podle 

neoklasické teorie růstu konvergovat k zemím vyspělejším. Země s nižším počátečním 

důchodem budou vykazovat rychlejší tempo ekonomického růstu než země, které se 

nacházejí na hranici svého potenciálu (blízko stálého stavu). Absolutní konvergence, s níž 

počítal původní neoklasický model růstu, sice potvrzena nebyla, nicméně o podmíněné 

konvergenci lze uvažovat, obzvlášť v případě vzorku homogenních zemí.  V tomto modelu 

je počáteční úroveň důchodu vyjádřena jako HDP na ob. v paritě kupní síly pro rok 2000 

ve formě přirozeného logaritmu (proměnná Ln HDP/ob 2000), tato transformace byla 

zvolena z důvodu zachování srovnatelné škály vzhledem k ostatním proměnným. Zdroj dat 

viz IMF, 2010. 

 Fyzický kapitál je standardní růstovou proměnnou. Podle neoklasického modelu 

akumulace kapitálu vede k růstu výstupu na hlavu. V tomto modelu je fyzický kapitál 

vyjádřen jako podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP v % (proměnná Kapitál). 

Zdroj dat viz World Bank, 2011. 

 Lidský kapitál je v původní neoklasické teorii růstu zahrnut jen v kvantitativní 

podobě pracovní síly (pod pojmem kapitál se v neoklasickém modelu v podstatě rozumí 

jen kapitál fyzický). Nové pojetí lidského kapitálu, tak jak jej předkládá nová teorie růstu, 

zahrnuje také zásobu znalostí a dovedností, jež jsou výsledkem formálního vzdělávání a 

praxe získané v zaměstnání. Tyto znalosti a dovednosti jsou ztělesněny v pracovních silách 

celé země (viz např. Samuelson a Nordhaus, 1991). Lidský kapitál lze pro účely 

ekonometrických modelů měřit prostřednictvím investic do vzdělávání, například jako 

jejich podíl na HDP nebo na osobu. Úroveň vzdělanosti se často měří jako podíl obyvatel 

v určité věkové kategorii se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Tato 

metoda měření lidského kapitálu má svá úskalí, a to především vzhledem k odlišným 

metodikám a nesrovnatelným vzdělávacím systémům se jedná o špatně komparovatelný 

údaj. V tomto modelu je proto lidský kapitál vyjádřen jako průměrný počet let školní 

docházky obyvatel starších 25 let (proměnná Vzdělání), alternativně jako složený index, 

zahrnující jak počet let školní docházky obyvatel starších 25 let, tak očekávány počet let 

vzdělávání při vstupu dětí do školy (proměnná Vzdělanost). Podobný postup uplatnil např. 

Heitger (2003). Index je upraven na škálu 0–100, čím vyšší hodnota, tím vyšší úroveň 

vzdělanosti. Zdroj dat viz UNDP, 2011. 
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 Vládní výdaje zachycují vytěsnění soukromých investic ve prospěch vládních 

výdajů, přičemž se obecně předpokládá, že se jedná o negativní růstový faktor. Jak však 

uvádějí Frait a Červenka (2002), záleží na charakteru investic. Pokud se vládní investice 

alokují do rozvoje institucionálního rámce ekonomiky nebo do vzdělání, může mít tato 

determinanta prorůstový charakter. V tomto modelu jsou vládní výdaje zahrnuty jako podíl 

celkových vládních výdajů na HDP (proměnná Vládní výdaje/HDP). Zdroj dat viz IMF, 

2010. 

 Úspory – podle neoklasického modelu má vyšší míra úspor pozitivní vliv na 

ekonomický růst (dokud ekonomika nedospěje do stálého stavu). Frait a Červenka (2002) 

připomínají, že vysoká míra úspor a investic nestačí. Jako příklad uvádějí komunistické 

země, které měly dlouhodobě vysokou míru investic, kvůli „špatné“ vládě se to však na 

ekonomickém růstu příliš neprojevilo. Druhý příklad porovnává míru úspor a investic v 

USA a naproti tomu v Japonsku a Německu. Přestože Američané mají nižší úspory a 

investice než Němci nebo Japonci, jejich ekonomika je produktivnější. Autoři to vysvětlují 

tím, že v USA je nízká míra regulace a tudíž efektivnější využití investic. V tomto modelu 

jsou úspory vyjádřeny jako podíl hrubých národních úspor na HDP (proměnná 

Úspory/HDP). Zdroj dat viz IMF, 2010. 

 Institucionální proměnné bývají v rozšířených modelech růstu zastoupeny různými 

indexy, které zachycují míru korupce, politickou a ekonomickou svobodu, vliv 

náboženství, politického režimu atd. Vzhledem k tématu práce jsou v tomto modelu 

institucionální proměnné zastoupeny indexem kvality právních institucí (Rule of Law), 

který zachycuje ochranu vlastnických práv, vymahatelnost smluvních závazků, důvěru 

v právní řád, dodržování pravidel společnosti, kvalitu soudů a policie a úroveň kriminality 

(proměnná Právní instituce). Index je upraven na škálu -25 až 25, s rostoucí hodnotou roste 

kvalita právních institucí. Zdroj dat viz Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009. Podrobněji k 

měření právních institucí a VP viz následující kapitola 5.2.3. 

 Dummy proměnné byly zvoleny takto: 

- Dummy proměnná Počet let komunismu zachycuje jeden z aspektů závislosti na 

minulém vývoji, tj. působení politického režimu s centrálně plánovanou ekonomikou a 

malým, či takřka žádným soukromým vlastnictvím výrobních zdrojů. Proměnná je 

vícekriteriální, tj. Počet let kom 70 zachycuje země s delší dobou komunistického 

režimu (bývalé země Sovětského svazu vyjma Pobaltí a Moldavska) a Počet let kom 40 

zachycuje ostatní postsocialistické země, v nichž byl komunistický režim nastolen ve 
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40. letech. Jednodušší alternativou je dummy proměnná Komunismus, která rozlišuje 

jen na země s komunistickou minulostí (1) a bez ní (0).  

- Dummy proměnná Privatizace dělí vzorek zemí na země s dokončenou privatizací a 

země, kde privatizace teprve probíhá.  

- Dummy proměnná Členství EU by měla zachytit vliv příslušnosti ke skupině zemí 

s obecně vyšší ekonomickou úrovní i institucionální kvalitou. Tato příslušnost může 

v případě méně vyspělých zemí s horší kvalitou institucí působit jako tzv. vnější 

institucionální kotva.
66

  

- Dummy proměnná Exportér ropy (1 = země s významným čistým exportem palivo-

energetických surovin, měřeno jako podíl Mtoe na obyvatele; 0 = země není čistým 

exportérem těchto surovin), volba je založena na předpokladu, že země s vysokým 

čistým exportem surovin mohou dosahovat přinejmenším v krátkém období vysokého 

ekonomického růstu nehledě na kvalitu právního prostředí a jiných institucí. 

Tab. 5.6 Proměnné zahrnuté do ekonometrického modelu  

Proměnná N Minimum Maximum Střední hodnota S. odchylka 

HDP/ob 2000 50 898,70 55281,20 14713,60 12028,4019 

HDP/ob 2008 50 2022,60 81989,70 22452,64 16029,7757 

Tempo růstu reál. HDP  50 1,14 14,96 4,94 3,0369 

Vzdělání (počet let docházky)  50 5,80 12,50 9,90 1,2118 

Vzdělanost index  50 0,67 0,98 0,81 0,0772 

Hrubý fixní kapitál/HDP (%)  50 12,21 33,52 22,55 3,8557 

Vládní výdaje/HDP (%)  50 17,82 53,38 38,57 9,2310 

Úspory/HDP (%) 50 2,16 35,47 19,99 6,9891 

Právní instituce 50 -14,30 19,40 4,13 11,0685 

Zdroj: IMF, 2010; UNDP, 2010; Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009. Vlastní výběr a úprava. 

Poznámka: Všechny proměnné kromě ekonomické úrovně (HDP/ob.) jsou průměrné hodnoty za období 2000–2008; N = 

počet pozorování. 

                                                 

66
 Podle studie Mezinárodního měnového fondu (McFarlan, 2003) hraje velkou roli při vytváření příznivého 

institucionálního prostředí tzv. vnější kotva. Zemím, v nichž probíhá institucionální reforma (například ve 

státech bývalého východního bloku), je při tvorbě kvalitních institucí ku prospěchu napojení na světová 

společenství, která je motivují k institucionální změně. Příkladem externí kotvy, která je zdrojem vnějších 

podnětů pro institucionální reformu, je pro některé tranzitivní ekonomiky Evropská unie. Vliv EU přispěl v 

případě přistupujících zemí k hospodářské a institucionální transformaci v mnoha oblastech – byly přijaty 

normy na ochranu životního prostředí, řada hygienických předpisů, zákony na ochranu spotřebitele, pro 

podporu hospodářské soutěže nebo standardy Evropské sociální charty, které upravují problematiku zdraví, 

bezpečnosti a práv pracujících apod. Jedním z motivů pro institucionální změnu byla pro budoucí země EU 

vidina, že investoři z vyspělých zemí budou dobře fungující institucionální zázemí považovat za bezpečné 

místo pro své investice. Naproti tomu je ve studii uváděn příklad států bývalého Sovětského svazu, jejichž 

institucionální změna je brzděna mimo jiné právě nedostatkem jasných vnějších kotev. 
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5.2.3 Měření kvality právních institucí 

Ve srovnání s kvantitativními proměnnými je měření kvality právních institucí a 

ochrany vlastnických práv úkol podstatně obtížnější. Chang (2007) poukazuje na to, že 

právní instituce jsou složitým komplexem různých formálních norem i neformálních 

institucí (obchodních zvyklostí, tradic apod.). Proto je takřka nemožné agregovat tyto 

institucionální komponenty do jednoho objektivně změřeného institucionálního indexu 

nazvaného vlastnická práva, který by vyjadřoval kvalitu právního systému jako takového. 

Studie se proto většinou spoléhají na subjektivní měření kvality právního prostředí a 

vlastnických práv, a to expertním šetřením mezi podnikateli, zástupci finančního sektoru, 

realitními makléři nebo představiteli advokátních, daňových a auditorských společností, 

která doplňují o subjektivní vnímání kvality právního prostředí u veřejnosti, což je podle 

Changa problematické. Naproti tomu podle Kaufmanna, Kraaye a Mastruzziho (2009) 

pokud ekonomické subjekty věří, že soudy jsou neefektivní, policie je zkorumpovaná a 

vláda není schopná ochránit vlastnická práva, zahrnou toto své přesvědčení do svých 

investičních rozhodování. Autoři dále tvrdí, že nelze vycházet pouze z objektivně 

zachycených dat, která lze vyčíst například ze zákonů a oficiálních pramenů, protože stav 

de jure se často podstatně liší od stavu de facto, tedy jak jsou právní normy uplatňovány a 

dodržovány ve skutečnosti.
67

  

Měřením kvality právních institucí se zabývá řada organizací, jejich přehled 

s dostupností dat je uveden v Příloze 4. Fraser Institute (FI) zahrnuje do své každoroční 

zprávy Economic Freedom of the World mj. index právní struktury a ochrany vlastnických 

práv (Legal Structure and Security of Property Rights), který se skládá ze 7 subindexů se 

škálou od 0 do 10 (10 = max. kvalita). Výhodou indexu FI je, že data jsou dostupná zvlášť 

pro všechny subindexy, tj. nezávislost a nestrannost soudů, ochrana vlastnických práv, 

nebezpečí vojenských zásahů do soudních a politických procesů, integrita legislativního 

systému, vymahatelnost práva a regulatorní restrikce při koupi movitého majetku. 

Nevýhodou je, že pro dané země jsou data většinou až od roku 2005, zcela chybí údaje pro 

Bělorusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Kosovo (Gwartney et al., 2009).  

Podobný index sestavuje organizace The Heritage Foundation. Index ekonomické 

svobody (Index of Economic Freedom) zahrnuje vedle svobody obchodu, investic aj. také 

                                                 

67
 Jako příklad uvádějí Kaufmann, Kraay a Mastruzzi (2009) úplatky – ačkoli je jejich přijímání pro veřejné 

činitele formálně nelegální, ve skutečnosti jsou v řadě zemí běžnou praxí. 



105 

 

index vlastnických práv (Property Rights). Data jsou dostupná u většiny zemí od roku 

1995, případně 1996 nebo 1998, Makedonie od roku 2002, Srbsko a Černá Hora jsou 

zaneseny v indexu od roku 2009, Kosovo chybí (Heritage Foundation, 2010). 

O měření kvality právních institucí a ochrany vlastnických práv usiluje také 

Mezinárodní finanční korporace (IFC) ze skupiny Světové banky ve svém projektu Doing 

Business, v němž jsou obsaženy indikátory regulace podnikání a ochrany vlastnických 

práv, např. registrace majetku (Registering Property), ochrana investorů (Protecting 

Investors), vymahatelnost kontraktů (Enforcing Contracts), zahájení a ukončení podnikání 

(Starting and Closing Business). Hodnotí se vždy počet potřebných procedur (nutných 

např. na uspokojení pohledávky), dále čas a vynaložené náklady. Data jsou dostupná od 

roku 2005 (pro Černou Horu 2007, Kosovo 2010), Tádžikistán chybí (WB, 2010). 

Světová banka zaštiťuje také projekt Governance Matters, jehož součástí je index 

role práva (Rule of Law) se škálou od -2,5 do 2,5 (2,5 = max. kvalita). Data jsou dostupná 

od roku 1996, výjimkou je jen Kosovo (2003) a Černá Hora (2006). Výhodou tohoto 

indexu je poměrně dlouhá časová řada a skutečnost, že jsou data dostupná také pro 

všechny postsovětské republiky (Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009). 

Informace o podmínkách pro investice do nemovitostí včetně ochrany vlastnických 

práv, postavení nájemníků a pronajímatelů, velikosti transakčních nákladů apod. lze získat 

prostřednictvím společnosti Global Property Guide, která poskytuje údaje o různých 

zemích částečně na základě dat výše uvedených společností (Heritage Foundation, Světová 

banka), ale také z vlastních šetření právnických, auditorských aj. společností (Global 

Property Guide, 2009).  

Vzhledem k nejdelší časové řadě a nejúplnějším datům se pro ekonometrickou 

analýzu jeví jako nejvhodnější index Rule of Law (RL), který zveřejňuje Světová banka v 

rámci projektu Governance Matters. Index RL zachycuje ochranu vlastnických práv, 

vymahatelnost smluvních závazků, důvěru v právní řád, dodržování pravidel společnosti, 

kvalitu soudů a policie a úroveň kriminality. Původní hodnotící škála (-2,5 až 2,5) je pro 

lepší rozlišení a interpretaci adjustována na -25 až 25. Index RL vychází z hodnocení 

expertních institucí (soukromých, veřejných i nevládních organizací)
68

, firem i domácností.  

                                                 

68
 Index RL vychází například ze zdrojů: Freedom House, Global Insight (Global Risk Service, Business 

Conditions and Risk Indicators), Economist Intelligence Unit, Transparency International, Institute for 

Management and Development (World Competitiveness Yearbook), World Bank (Country Policy and 
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5.2.4 Předpoklady ekonometrického modelu 

Pro zkoumání vztahu mezi právními institucemi a ekonomickou prosperitou zemí je 

v této práci použita regresní analýza, která je např. podle Wooldridge (2009) v rámci 

ekonomických a sociálních věd stále nejrozšířenějším nástrojem empirických analýz. 

Obecná podoba ekonometrického modelu vícenásobné lineární regrese (rovnice 1.1 v kap. 

1.2) je v souladu s výše uvedenými metodologickými východisky modifikována takto: 

a) závislá proměnná Ln (Růst HDP): 

 (5.1) 

b) závislá proměnná (HDP/ob 2008): 

  (5.2) 

kde NPi zastupuje ostatní neoklasické proměnné (počáteční úroveň důchodu, podíl úspor 

nebo vládních výdajů na HDP), PI vyjadřuje právní instituce. 

Vzhledem k poměrně malému souboru pozorování (50 zemí) je důležité, aby 

proměnné neobsahovaly extrémní hodnoty a rezidua měla normální rozdělení. Odlehlá a 

vzdálená pozorování byla nahrazena nejbližší maximální nebo minimální hodnotou. 

Výsledné grafy rozložení dat viz Příloha 3 a 4. Normalita reziduí byla testována pomocí 

Kolmogorovova-Smirnovova (K-S) testu, který je u malého výběru vhodnější než např. 

chí-kvadrát test.
69

 Na základě výsledků K-S testu (viz Příloha 5) nezamítáme hypotézu, že 

rezidua mají normované normální rozdělení (na 5% hladině významnosti). 

Jedním z předpokladů regresní analýzy a odhadu parametrů modelu pomocí 

zobecněné metody nejmenších čtverců je homogenita rozptylu, tj. homoskedasticita. Pro 

detekování porušení tohoto předpokladu, tzn. nalezení heteroskedasticity, byla v modelu 

použita grafická metoda a Breuschův-Paganův test. V případě významně nízké hodnoty 

signifikance p (na 5% hladině významnosti menší než 0,05) bychom museli zamítnout 

hypotézu o homoskedasticitě (Wooldridge, 2009).  

                                                                                                                                                    

Institutional Assessment), Gallup World Poll, Heritage Foundation (Index of Economic Freedom), World 

Economic Forum (Global Competitiveness Report, European Bank for Reconstruction and Development 

(Transition Report) aj. 

69
Jak uvádějí Seger a Hindls (1995), K-S test má větší sílu, vychází z původních jednotlivých 

napozorovaných hodnot a nikoli z údajů setříděných do skupin, takže nedochází ke ztrátě informace obsažené 

ve výběru. 
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Dalším předpokladem regresní analýzy je, že nezávislé proměnné nejsou mezi sebou 

příliš vysoce korelovány, v případě multikolinearity by totiž výsledky regrese nebyly 

spolehlivé. Pro prvotní testování multiokolinearity byly zkoumány vzájemné korelace mezi 

nezávislými proměnnými (Pearsonův korelační koeficient by měl být menší než 0,8) a dále 

zhodnoceny výsledky testu multikolinearity, který jedním z výstupů vícenásobné regrese 

v programu SPSS (ukazatel VIF větší než 5 nebo ukazatel tolerance menší než 0,2 

vypovídá o existenci multikolinearity). 

Pro testování chybné specifikace modelu je použit Ramsey RESET test, který při 

vysoce významné hodnotě F-statistiky (Fvyp je vyšší než Fkrit, signifikance p je menší než 

0,05) signalizuje, že je regresní model špatně specifikován. 

Poslední otázkou, kterou je nutné před samotným započetím modelování vyřešit, je 

problém se stupni volnosti. Regresní analýza je totiž citlivá na poměr mezi počtem 

pozorování a počtem proměnných. Vzhledem k průřezové datové struktuře a poměrně 

malému počtu pozorování (50 zemí) není vhodné v regresi zahrnout příliš velký počet 

proměnných, protože by se tím neúměrně zvýšila hodnota R
2
. Při použité metodě ENTER, 

kdy se všechny proměnné vkládají do výpočtu regresní rovnice najednou, by na každou 

nezávislou proměnnou mělo připadat 20 pozorování (v našem případě by to znamenalo 

max. 2–3 proměnné). Field (2009) naproti tomu uvádí poměr 1:15 (v našem případě 3–4 

proměnné). Podle Vause (2002) je minimální možný poměr 1:5 za předpokladu, že je 

striktně dodržena podmínka normálního rozdělení reziduí. V našem případě je tato 

podmínka dodržena, nicméně vhodnější bude pracovat maximálně se 3–4 proměnnými. 

5.3 EKONOMETRICKÁ ANALÝZA 

Po jednoduché komparativní a korelační analýze proměnných je prezentována 

ekonometrická analýza, která je rozdělena do dvou částí podle závislé proměnné: 1. Ln 

(Růst HDP); 2. HDP/ob 2008. V každé části je regresní analýza pro celý vzorek zemí (50 

pozorování) a zvlášť pro postsocialistické země (29 zemí). Analýza byla provedena 

ve statistickém programu SPSS.   

5.3.1 Základní komparativní a korelační analýza zemí 

Než přejdeme k vlastní ekonometrické analýze, porovnejme si vybrané země podle 

hlavních sledovaných proměnných: podle ekonomického růstu, dosažené ekonomické 

úrovně a kvality právních institucí. Země s nízkou ekonomickou úrovní (HDP/ob 2008) 
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dosahovaly ve sledovaném období 2000–2008 vyššího průměrného růstu HDP, čímž se 

(alespoň na první pohled) potvrzuje neoklasická konvergenční teorie (viz Příloha 3).  

Země, které prošly komunistickým politickým režimem a centrálně plánovanou 

ekonomikou, vykazují podstatně nižší kvalitu právních institucí (PI). Z levého grafu v Obr. 

5.1 je patrné, že ve spodní polovině zemí (PI v intervalu 0 až -25) není žádná země mimo 

bývalý socialistický blok. Naproti tomu v horní polovině zemí s vyšší kvalitou PI (interval 

0 až 25) nalezneme jen pár postsocialistických zemí (V4, Pobaltí, Slovinsko a Chorvatsko). 

Obr. 5.1 Kvalita právních institucí (index Rule of Law) 

  

Zdroj: Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009. Vlastní výběr a úprava. 

Poznámka: Kvalita právních institucí (index Rule of Law): Průměr 2000-2008 (Kosovo 2003-2008, Černá Hora 2005-

2008); Změna kvality PI: rozdíl mezi kvalitou právních institucí v roce 2008 oproti roku 2000 (Kosovo oproti r. 2003, 

Černá Hora oproti r. 2005). 
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Zřejmě není náhodné, že se jedná o země, které mají v porovnání s ostatními post-

socialistickými zeměmi vyšší ekonomickou úroveň (nikoli však nejvyšší růst HDP) a jsou 

svázány s Evropskou unií (buď již jsou jejími členy, či se jimi brzy stanou). Pravý graf v 

Obr. 5.1 vypovídá o změnách kvality PI. Ve sledovaném období dosáhly největšího 

zlepšení PI postsocialistické země jako Gruzie, Srbsko a Lotyšsko. Naopak k poklesu 

kvality PI došlo v Kyrgyzstánu, ale také v některých západních zemích (Itálie, Španělsko). 

V Tab. 5.7 jsou rozděleny země podle kvality PI do pěti stejně dlouhých intervalů 

v rámci variačního rozpětí, v němž se sledované země pohybují (min = -14,3; max = 19,4; 

délka jednoho intervalu = 6,7 bodu). Nejvíce zemí (15) se umístilo v 5. intervalu s nevyšší 

kvalitou PI, postsocialistická země se zde nenalézá ani jedna. V 1. intervalu s nejnižší 

kvalitou PI (druhý nejčetnější interval, 12 zemí) převažují země bývalého SSSR. ČR se 

umístila ve 4. intervalu (druhé nejkvalitnější instituce), ovšem na posledním místě (v tomto 

intervalu). Průměrná kvalita PI všech sledovaných zemí je 4,13. Blízko této hodnoty se 

nalézá Slovensko (PI = 4,24). 

 Tab. 5.7 Rozdělení zemí do intervalů podle kvality právních institucí (PI) 

1. interval 2. interval 3. interval 4. interval 5. interval 

PI ≤-14,3;-7,6> PI ≤-7,6;-0,8> PI ≤-0,8;5,9> PI ≤5,9;12,7> PI ≤12,7;19,4≥ 

Turkmenistán -14,30 Gruzie -7,36 Chorvatsko 0,17 Česká rep. 8,04 Belgie 12,89 

Uzbekistán -12,94 Bosna a Her. -5,59 Turecko 0,47 Řecko 8,07 Francie 13,86 

Tádžikistán -11,76 Moldavsko -5,05 Slovensko 4,24 Maďarsko 8,74 Malta 14,62 

Bělorusko -11,44 Makedonie -4,88 Polsko 4,82 Estonsko 9,06 Irsko 16,08 

Kyrgyzstán -10,24 Arménie -4,00 Itálie 5,16 Slovinsko 9,37 Německo 16,46 

Kazachstán -9,63 Bulharsko -1,75 Litva 5,19 Kypr 9,94 Velká Británie 16,51 

Rusko -9,56 Rumunsko -1,64 Lotyšsko 5,37 Portugalsko 11,41 Nizozemsko 17,43 

Kosovo -8,91 Černá Hora -1,44 

 

 Španělsko 11,75 Lucembursko 18,16 

Ukrajina -8,67 

 

 

 

 

 

 Švédsko 18,61 

Albánie -8,65 

 

 

 

 

 

 Švýcarsko 18,73 

Ázerbájdžán -8,43 

 

 

 

 

 

 Rakousko 18,87 

Srbsko -8,02 
 

 
 

 
 

 Island 18,93 

 
 

 
 

 
 

 
 Norsko 19,19 

 

 

 

 

 

 

 

 Dánsko 19,27 

 

 

 

 

 

 

 

 Finsko 19,40 

Průměr PI v intervalu -10,2  -4,0  3,6  9,5  17,3 

Zdroj: Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009. Vlastní výpočet a zpracování. 

Pozn.: PI = Kvalita právních institucí, průměr 2000-2008, škála indexu -25 až 25; Průměr PI sledovaných zemí = 4,13; 

medián = 5,17. Barevné rozlišení skupin zemí: 

 Bývalý SSSR  Bývalá Jugoslávie  Postsocialistické země V4  Ostatní postsocialistické země 
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Následující Obr. 5.2 propojuje kvalitu PI s ekonomickým růstem a ekonomickou 

úrovní. Země v 1. intervalu mají nejvyšší průměrný růst HDP (7,9 %). S rostoucí kvalitou 

PI průměr růstu HDP klesá. Země s průměrnou kvalitou PI (3. interval) dosáhly ve 

sledovaném období ještě poměrně vysokého tempa růstu HDP (průměr zemí v intervalu = 

4,9 %), zatímco v 5. intervalu je průměr růstu HDP nejnižší (2,6 %). Nahradíme-li 

průměrné hodnoty pro daný interval mediánem, je situace podobná (viz levý graf v Obr. 

5.2). Opačná situace je v případě dosažené ekonomické úrovně (viz pravý graf). Nejnižší 

průměrnou ekonomickou úroveň dosahují země v 1. intervalu, nejvyšší v 5. intervalu.  

Obr. 5.2 Intervaly podle kvality právních institucí: růst HDP a dosažená ekonomická úroveň 

Interval 

Kvalita právních institucí 

Rozpětí 

intervalu 

PI 

Počet 

zemí 

Průměr zemí v intervalu Medián zemí v intervalu 

PI TR HDP/ob PI TR HDP/ob 

1 Nejhorší právní instituce ≤-14,3;-7,6> 12 -10,2 7,9 7 700,4 -9,6 6,9 7 131,8 

2  ≤-7,6;-0,8> 8 -4,0 6,0 8 300,7 -4,4 5,7 8 352,1 

3 Průměrné právní instituce ≤-0,8;5,9> 7 3,6 4,9 19 714,7 4,8 4,6 18 575,2 

4  ≤5,9;12,7> 8 9,5 3,9 25 865,4 9,2 3,9 27 023,4 

5 Nejlepší právní instituce ≤12,7;19,4≥ 15 17,3 2,6 41 259,7 18,2 2,3 37 464,7 

  

Zdroj: Vstupní data IMF, 2010; Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009. Vlastní výpočty a zpracování. 

Poznámka:  

PI = Kvalita právních institucí, průměr 2000-2008; TR = Tempo růstu reálného HDP, průměr 2000-2008; HDP/ob = 

dosažená ekonomická úroveň, HDP/ob. v PPP, 2008. 

Intervaly jsou sestrojeny na základě indexu kvality právních institucí (Rule of Law, průměr 2000-2008), škála -25 až 25, 

variační rozpětí vzorku zemí = 33,71 bodu; min = -14,30 (Turkmenistán); max = 19,41 (Finsko); délka intervalu = 6,7 

bodu. V řádcích je uvedena vždy průměrná hodnota a medián PI, TR a HDP/ob pro skupinu zemí v daném intervalu. 
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Pro popsání základních vzájemných vztahů mezi proměnnými v ekonometrickém 

modelu je využita korelační analýza. Zatímco v případě regresní analýzy hodnotíme 

jednostranný vztah příčina–následek, korelační analýza sleduje, zda se s růstem hodnot 

jedné proměnné zvyšují (nebo snižují) hodnoty druhé proměnné, zjišťují se tedy současně 

obě jednosměrné závislosti (Řezánková a Löster, 2009). Korelační analýzou zkoumáme 

spíše intenzitu (sílu) vzájemného vztahu bez důrazu na hledání příčiny a následku. Jak však 

uvádějí Seger a Hindls (1995), z výpočetních i interpretačních hledisek dochází ke 

značnému prolínání obou přístupů.  

Podle vstupní korelační analýzy (viz Příloha 6) lze soudit, že počáteční úroveň 

důchodu je výrazně negativně korelována s růstem HDP, tzn. že země s nižší počáteční 

ekonomickou úrovní vykazovaly ve sledovaném období 2000–2008 vyšší tempo 

ekonomického růstu, což odpovídá předpokladům vycházejícím z neoklasické teorie růstu. 

Podobně předvídatelně se podle korelační analýzy jeví vztah mezi úsporami a 

ekonomickým růstem, resp. dosaženou ekonomickou úrovní – vyšší úspory korelují s 

vyšším ekonomickým růstem (i když intenzita tohoto vztahu nevypadá podle korelační 

analýzy příliš silná), výrazněji se tento pozitivní vztah projevuje v případě dosažené 

ekonomické úrovně. 

Nejednoznačný se jeví vztah mezi kapitálem a ekonomickým růstem, resp. 

ekonomickou úrovní. Země s vyšší tvorbou hrubého fixního kapitálu vykazovaly mezi lety 

2000–2008 vyššího ekonomického růstů, kdežto z hlediska ekonomické úrovně je korelace 

mezi kapitálem a dosaženou úrovní HDP/ob negativní, což v podstatě odpovídá 

neoklasické teorii růstu – akumulace kapitálu v zemích na nízké ekonomické úrovni (a 

tudíž pod svým potenciálem) má vyšší mezní výstupy než v zemích blízko stálého stavu. 

Předvídatelně se podle korelační analýzy jeví vztah mezi vládními výdaji a 

ekonomickým růstem. Země s vysokým podílem vládních výdajů na HDP vykazují ve 

sledovaném období nižší tempa ekonomického růstu, což by odpovídalo předpokladu, že 

vládní výdaje vytěsňují investice soukromé. Naopak vztah vládních výdajů a ekonomické 

úrovně je pozitivní, země s vysokým podílem HDP na obyvatele mají také vyšší podíl 

vládních výdajů na HDP. Podobně nepřekvapivě se zdá, že vyšší úroveň vzdělání je 

spojena s vyšší ekonomickou úrovní. V případě vzdělání a ekonomického růstu korelační 

analýza napovídá, že intenzita vztahu nebude u námi sledovaných zemí příliš vysoká. Je 

pravdou, že ve zkoumaném vzorku zemí nejsou mezi zeměmi s nejnižším počtem let školní 
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docházky zastoupeny země jednoznačně s nízkým ekonomickým růstem, resp. 

ekonomickou úrovní, jak naznačuje Příloha 5. 

Obr. 5.3 ilustruje korelaci mezi kvalitou právních institucí a tempem ekonomického 

růstu, resp. ekonomickou úrovní. Regresní linie znázorňující vztah mezi PI a ekonomickým 

růstem je klesající, kdežto ve vztahu PI a ekonomické úrovně je rostoucí. Vzájemný vztah 

PI a ekonomického růstu (resp. ekonomické úrovně) se tak jeví podobně jako v předchozí 

komparativní analýze – země s nízkou úrovní PI vykazují ve sledovaném období vyšší 

tempo ekonomického růstu, kdežto jejich dosažená ekonomická úroveň je přes vysoká 

tempa růstu několika předešlých let nižší než v případě zemí s vysokou kvalitou PI.  

Obr. 5.3 Ekonomická prosperita a právní prostředí 

a) Právní instituce a ekonomický růst;   b) Právní instituce a dosažená ekonomická úroveň 

  

Vstupní data IMF, 2010; Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009. Vlastní zpracování. 

Pozn.: Všechny proměnné kromě HDP/ob jsou průměrné hodnoty za období 2000-2008. 

 

5.3.2 Ekonometrický model: právní instituce a tempo růstu HDP 

V ekonometrické analýze jsou postupně do parciálních modelů s vysvětlovanou 

proměnnou Ln (Růst HDP) zahrnovány standardní vysvětlující růstové proměnné s cílem 

zjistit, které z nich mají pro vzorek vybraných zemí statisticky významný vliv. Poté jsou do 

modelu zabudovány některé další (dummy) proměnné vyjadřující např. závislost na 

minulém vývoji a nakonec institucionální proměnná Právní instituce. Z parciálních 

regresních analýz je následně vygenerována růstová průřezová rovnice. (Podobný 

metodický postup parciálních regresí použili např. Frait a Červenka, 2002.)  
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Tab. 5.8 Parciální model 1 

Model 1  

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,614 

F-statistika = 26,950 

Signifikance (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 3,369 0,752 4,478 0,000   

Ln (HDP/ob 2000) -0,397 0,053 -7,481 0,000 0,949 1,054 

Vzdělání 0,059 0,054 1,095 0,279 0,962 1,040 

Kapitál 0,049 0,014 3,402 0,001 0,946 1,057 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 2,15; p = 0,107) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 1,59; p = 0,215) 

 

Jak napovídala korelační analýza, proměnná Vzdělání se ukázala pro náš vzorek zemí 

v modelu se standardními proměnnými jako statisticky nevýznamná (na 5% hladině 

významnosti), ostatní neoklasické proměnné jsou statisticky významné s očekávaným 

znaménkem parametru β. Ln (HDP/ob 2000) má záporné znaménko, tzn. s nízkým 

počátečním důchodem je tempo růstu HDP vyšší. Mezi kapitálem a ekonomickým růstem 

je přímá úměra (vyšší podíl hrubého fixního kapitálu na HDP generuje vyšší tempo růstu 

HDP). Model 1 je jako celek statisticky významný s poměrně vysokým koeficientem 

determinace (R
2
), což platí i pro následující modely 2 a 3, kde jsou místo statisticky 

nevýznamné proměnné Vzdělání zahrnuty Úspory/HDP a Vládní výdaje/HDP. Obě 

proměnné však nejsou na 5% hladině významnosti statisticky významné (i když 

s předpokládaným znaménkem parametru β), proto pro další regresní analýzu 

z neoklasických proměnných zůstávají proměnné Ln (HDP/ob 2000) a Kapitál.  

Tab. 5.9 Parciální model 2 

Model 2  

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,624 

F-statistika = 28,056 

Signifikance (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 3,855 0,617 6,245 0,000   

Ln (HDP/ob 2000) -0,407 0,053 -7,655 0,000 0,920 1,087 

Kapitál 0,047 0,014 3,270 0,002 0,929 1,076 

Úspory/HDP 0,012 0,008 1,560 0,126 0,924 1,082 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 0,48; p = 0,698) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 0,25; p = 0,780) 
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Tab. 5.10 Parciální model 3 

Model 3 

Počet 

zemí 50 

R
2 

(adj.) = 0,624 

F-statistika = 28,079 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 3,779 0,618 6,118 0,000   

Ln (HDP/ob 2000) -0,311 0,072 -4,350 0,000 0,509 1,966 

Kapitál 0,045 0,015 3,050 0,004 0,887 1,127 

Vládní výdaje/HDP -0,013 0,008 -1,568 0,124 0,468 2,134 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 1,768; p = 1,67) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 0,64; p = 0,532) 

 

V modelech 4–7 jsou postupně zařazovány dummy proměnné Členství EU, 

Privatizace, Exportér ropy a vícekriteriální proměnná Počet let kom 40, resp. Počet let kom 

70. Členství EU má záporné znaménko parametru, což odpovídá tomu, že členské státy EU 

mají vyšší počáteční úroveň důchodu, tudíž nižší tempo růstu HDP. Proměnná je však 

statisticky nevýznamná, stejně jako další dummy proměnná Privatizace.  

Tab. 5.11 Parciální model 4 

Model 4 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,605 

F statistika = 26,045 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 3,660 0,740 4,950 0,000   

Ln (HDP/ob 2000) -0,368 0,071 -5,205 0,000 0,546 1,832 

Kapitál 0,052 0,014 3,605 0,001 0,959 1,043 

Členství EU (dummy) -0,063 0,144 -0,435 0,665 0,562 1,779 

Tab. 5.12 Parciální model 5 

Model 5 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,613  

F-statistika = 26,902 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 3,440 0,723 4,760 0,000   

Ln (HDP/ob 2000) -0,350 0,064 -5,491 0,000 0,659 1,518 

Kapitál 0,051 0,014 3,592 0,001 0,969 1,032 

Privatizace (dummy) 0,159 0,149 1,071 0,290 0,670 1,492 
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Statisticky významnou proměnnou se jeví (na 10% hladině významnosti) v modelu 6 

Exportér ropy, což znamená, že pro země s významným čistým exportem palivo-

energetických surovin se statisticky významně zvyšuje úrovňová konstanta.  

Tab. 5.13 Parciální model 6 

Model 6 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,629 

F-statistika = 28,716 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 3,657 0,620 5,900 0,000   

Ln (HDP/ob 2000) -0,366 0,053 -6,901 0,000 0,913 1,095 

Kapitál 0,048 0,014 3,427 0,001 0,953 1,050 

Exportér ropy (dummy) 0,299 0,168 1,781 0,082 0,915 1,093 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 0,404; p = 0,751 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 0,32; p = 0,727) 

 

Poslední dummy proměnnou, zahrnutou do modelu 7, je vícekriteriální proměnná, 

která rozděluje vzorek zemí na země bez komunistické minulosti, s komunistickým 

režimem trvajícím cca 40, resp. 70 let (Počet let kom 40; Počet let kom 70). Jak vidíme na 

modelu 7, mezi proměnnou Počet let kom 70 a počáteční úrovní důchodu Ln (HDP/ob 

2000) je silná multikolinearita, jež je zřejmě způsobená tím, že bývalé země Sovětského 

svazu (které jsou ve skupině zemí s komunistickým režimem v trvání cca 70 let, vyjma 

Pobaltí) mají velice nízkou úroveň důchodu (a poměrně vysoké tempo růstu HDP). 

Tab. 5.14 Parciální model 7 

Model 7 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,664 

F-statistika = 25,221 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 1,303 1,017 1,281 0,207   

Ln (HDP/ob 2000) -0,118 0,102 -1,161 0,252 0,224 4,474 

Kapitál 0,038 0,014 2,717 0,009 0,848 1,180 

Počet let kom 40 (dummy) 0,424 0,179 2,369 0,022 0,335 2,989 

Počet let kom 70 (dummy) 0,848 0,278 3,045 0,004 0,186 5,378 

 

V dalším modelu 8 je tedy ponechána dummy proměnná Počet let kom a vyloučena 

Ln (HDP/ob 2000). Na modelu 8 pak vidíme, že dummy proměnná Počet let kom je 

statisticky významná s tím, že více zvyšuje úrovňovou konstantu proměnná Počet let kom 
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70 než Počet let kom 40, což lze ekonomicky interpretovat tak, že země s dlouhou 

komunistickou minulostí mají nehledě na působení dalších růstových proměnných vyšší 

tempo růstu HDP (v období 2000–2008), a to především z důvodu velmi nízkého 

počátečního důchodu, případně díky tomu, že právě v této skupině jsou významní čistí 

exportéři palivo-energetických surovin (jak vyplývá z modelu 6, Exportér ropy je 

statisticky významná proměnná na 10% hladině významnosti). (Přehled exportérů ropy viz 

Tab. 5.2.) 

Tab. 5.15 Parciální model 8 

Model 8 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,662 

F-statistika = 25,221 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 0,175 0,302 0,579 0,565   

Kapitál 0,035 0,014 2,525 0,015 0,884 1,131 

Počet let kom 40 (dummy) 0,580 0,119 4,867 0,000 0,761 1,313 

Počet let kom 70 (dummy) 1,130 0,136 8,289 0,000 0,781 1,280 

 

V následujícím modelu 9 je k neoklasickým proměnným přidána institucionální 

proměnná Právní instituce, která je ovšem silně korelována s počátečním důchodem, proto 

můžeme proměnnou Ln (HDP/ob 2000) v modelu 10 vynechat.  

Tab. 5.16 Parciální model 9 

Model 9 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,615 

F-statistika = 20,597 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 Konstanta 2,312 1,301 1,777 0,082   

Ln (HDP/ob 2000) -0,275 0,128 -2,153 0,037 0,163 6,152 

Vzdělání 0,064 0,047 1,368 0,178 0,909 1,100 

Kapitál 0,047 0,014 3,254 0,002 0,932 1,073 

Právní instituce -0,013 0,012 -1,035 0,306 0,157 6,376 

 

V modelu 10 jsou všechny proměnné statisticky významné na 5% hladině 

významnosti (Vzdělání na 10% hladině významnosti). Jak již naznačila korelační analýza, 

znaménko parametru β proměnné Právní instituce je záporné, tzn. že čím nižší je kvalita 

práva, tím vyššího tempa růstu země dosahují. 
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Tab. 5.17 Parciální model 10 

Model 10 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,585 

F-statistika = 24,071 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 

Konstanta -0,441 0,609 -0,723 0,473   

Vzdělání 0,098 0,057 1,712 0,094 0,924 1,082 

Kapitál 0,046 0,015 3,083 0,003 0,933 1,071 

Právní instituce -0,037 0,005 -7,001 0,000 0,907 1,102 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 1,029; p = 0,389) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 0,29; p = 0,753) 

 

Vzhledem k silné korelaci mezi kvalitou právních institucí a počátečním důchodem 

na hlavu (podobně jako v případě počátečního důchodu na hlavu a počtem let 

komunistické minulosti) lze toto zjištění opět ekonomicky interpretovat tak, že země 

s nízkou kvalitou politických institucí vykazují poměrně nižší ekonomickou úroveň, proto 

je jejich tempo růstu vysoké (alespoň ve sledovaném období 2000–2008). Z dummy 

proměnných by přicházelo v úvahu zahrnout do modelu ještě proměnnou Exportér ropy, ta 

se však v modelu s právními institucemi ukázala na 5% hladině významnosti jako 

statisticky nevýznamná (p = 0,273), tudíž nepřináší do modelu žádný dodatečný efekt. 

Další možnou dummy proměnou je Počet let kom, ta je však s právními institucemi silně 

korelována, proto lze za výsledný model považovat Model 10. Vyjdeme-li z obecného 

tvaru růstové regresní rovnice (5.1), ekonometrický odhad na základě modelu 10 vede 

k následující rovnici:         (5.3) 

 

 

kterou lze interpretovat tak, že vyšší úroveň Vzdělání zvyšuje průměrný ekonomický růst.
70

 

Pozitivní vliv na ekonomický růst má také zvýšení Kapitálu. Naproti tomu mezi 

ekonomickým růstem a Právními institucemi je negativní vtah – země s nízkou kvalitou 

právních institucí vykazovaly ve sledovaném období statisticky významně vyšší průměrná 

tempa růstu HDP než země s vysokou kvalitou PI.  

                                                 

70
Ekonometrická intepretace je taková, že při zvýšení Vzdělání o jednotku (ceteris paribus) se průměrný 

ekonomický růst zvýší přibližně o 9,8 %. Vzhledem k tomu, že máme závislou proměnnou ve formě 

přirozeného logaritmu, není jednoduchý výpočet procentní změny (koeficient parametru *100) úplně přesný, 

přesnou procentní změnu dostaneme ze vztahu:  (viz např. Wooldridge, 2009), tj. 

nikoli 9,8 %, ale 11 % (při 3% růstu HDP tedy nárůst na 3,33 %). 
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Pokusme se provést regresní analýzu jen pro postsocialistické země, i když 

s vědomím, že vzorek zemí (29) je poměrně malý a vypovídací schopnost modelu může 

tak být zkreslená. Počáteční úroveň důchodu je s právními institucemi silně korelována, 

proto lze do parciálního modelu zařadit vždy jen jednu z nich. Proměnná Vzdělání se 

ukázala jako statisticky nevýznamná, zrovna tak Vládní výdaje a Úspory, v prvním modelu 

11 postsocialistických zemí tak zbývá z neoklasických proměnných jen Kapitál. Z dummy 

proměnných je statisticky významná proměnná Exportér ropy (na 10% hladině 

významnosti). Na stejné hladině významnosti je významná institucionální proměnná 

Právní instituce, podobně jako v případě celého vzorku zemí má však záporné znaménko. 

Koeficient determinace R
2
 není příliš vysoký, zahrnutými proměnnými lze vysvětlit jen 

36,5 % rozdílů v ekonomickém růstu mezi zeměmi. Vyšší R
2 

(0,509) má parciální model 

12 s počáteční úrovní důchodu (místo právních institucí).  

Tab. 4.19 Parciální model 11 (postsocialistické země ) 

Model 11 

Počet 

zemí 29 

R
2
 (adj.) = 0,365 

F-statistika = 6,371 

Významnost (p) = 0,002 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 

Konstanta 0,856 0,382 2,240 0,034   

Kapitál 0,035 0,016 2,183 0,039 0,834 1,199 

Právní instituce -0,179 0,102 -1,745 0,093 0,668 1,498 

Exportér ropy (dummy) 0,352 0,194 1,813 0,082 0,682 1,466 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 0,872; p = 0,469) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 0,665; p =0,524) 

 Tab. 4.20 Parciální model 12 (postsocialistické země) 

Model 12 

Počet 

zemí 29 

R
2
 (adj.) = 0,509 

F-statistika = 10,685 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 

Konstanta 2,974 0,630 4,722 0,000   

Ln (HDP/ob 2000) -0,248 0,074 -3,358 0,003 0,858 1,165 

Kapitál 0,036 0,013 2,703 0,012 0,898 1,113 

Exportér ropy (dummy) 0,370 0,152 2,438 0,022 0,864 1,158 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 0,421; p = 0,740) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 0,436; p =0,652) 
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Pokud z modelu vyjmeme počáteční úroveň důchodu (odhlédneme od produkční 

mezery), právní instituce si zachovají statistickou významnost (10% hladině významnosti). 

Celková vypovídací schopnost modelu se však snižuje, klesá R
2
, i z toho lze usoudit, že 

silnějším determinantou ekonomického růstu postsocialistických zemí je ve srovnání 

s právními institucemi produkční mezera (neboli počáteční úroveň důchodu na hlavu).  

5.3.3 Ekonometrický model: právní instituce a ekonomická úroveň  

V regresní analýze, v níž je závislou proměnnou dosažená ekonomická úroveň 

HDP/ob 2008
71

, nemá zahrnutí počáteční úrovně důchodu na hlavu z ekonomického 

hlediska opodstatnění, proto nám z neoklasických proměnných mezi vysvětlujícími 

proměnnými zbývají vzdělání a kapitál. Proměnná Vzdělání (počet let školení docházky) 

byla kvůli vyšší statistické významnosti v tomto modelu nahrazena indexem Vzdělanost 

(viz popis proměnných v kap. 5.2.2), Kapitál zůstává jako podíl hrubého fixního kapitálu 

na HDP. Vícekriteriální dummy proměnná Počet let kom 40, resp. 70, byla kvůli silné 

korelaci mezi Počet let kom 70 a proměnnou Právní instituce nahrazena jednoduchou 

dummy proměnou Kom, která dělí vzorek zemí na země s komunistickou minulostí 

(Kom = 1) a bez ní (Kom = 0). 

Jak vidíme v modelu 13, z neoklasických proměnných nám zůstala kvůli statistické 

nevýznamnosti Kapitálu jen proměnná Vzdělanost, k níž byla v modelu 14 přidána 

vysvětlující proměnná Právní instituce a dummy proměnná Kom. Všechny tyto proměnné 

se ukázaly jako statisticky významné na 1% hladině významnosti. Model 14 má vysoký 

koeficient determinace (R
2
 = 0,884), multikolnearita je ovšem na hraně, mezi proměnnými 

Kom a Právní instituce je poměrně silná korelace, i když ještě v mezích (ukazatel 

multikolinearity VIF je nižší než 5).  

Tab. 5.20 Parciální model 13 

Model 13 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,447 

F-statistika = 20,827 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 

Konstanta -84132,505 18118,456 -4,643 0,000   

Vzdělanost 1409,022 218,628 6,445 0,000 0,989 1,012 

Kapitál -139,511 399,220 -0,349 0,728 0,989 1,012 

                                                 

71
 Od původně uvažované logaritmické formy závislé proměnné HDP/ob 2008 bylo nakonec upuštěno z toho 

důvodu, že v této podobě se model jako celek jevil nesprávně specifikovaný. 
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Tab. 5.21 Parciální model 14 

Model 14 

Počet 

zemí 50 

R
2
 (adj.) = 0,884 

F-statistika = 125,173 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 

Konstanta -6703,012 10017,243 -0,669 0,507   

Vzdělanost 387,615 135,836 2,854 0,006 0,539 1,857 

Právní instituce 754,113 132,764 5,680 0,000 0,221 4,522 

Kom (dummy) -7536,903 2478,089 -3,041 0,004 0,317 3,158 

Multikolinearita: nebyla zjištěna, ale právo a komunismus má poměrně vysoký korelační koeficient. 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 1,517; p = 0,223) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 1,51; p =0,232) 

 

Na rozdíl od modelu se závislou proměnnou Ln(Růst HDP) je v případě závislé 

proměnné vyjadřující ekonomickou úroveň (HDP/ob 2008) znaménko parametru Právních 

institucí kladné. Znamená to tedy, že vyšší kvalita právních institucí determinuje vyšší 

dosaženou ekonomickou úroveň. Vzhledem k tomu, že dummy proměnná Kom je 

statisticky významná, můžeme vzorek zemí rozdělit na dvě skupiny (Kom = 1: země 

s komunistickou minulostí, Kom = 0: země bez této minulosti) a sestavit odhad regresní 

rovnice zvlášť pro každou skupinu: 

Kom = O:          (5.3) 

 

Kom = 1 (zvýšení úrovňové konstanty o –7536,9):     (5.4) 

 

 

Pro všechny země platí, že se zvýšení kvality Právních institucí projeví ve zvýšení 

dosažené ekonomické úrovně (HDPob2008). Pozitivní (i když o něco menší) vliv má také 

Vzdělanost. Ekonomickou úroveň naopak snižuje příslušnost ke skupině zemí 

s komunistickou minulostí, oproti skupině zemí bez komunistické minulosti je dosažená 

ekonomická úroveň nižší, viz rovnice 5.4. 

Vzhledem k tomu, že dummy proměnná Kom je statisticky významná, má smysl 

podrobit regresní analýze zvlášť skupinu postsocialistických zemí (29 pozorování). Také 

v této skupině se stejně jako u celého vzorku zemí ukázal Kapitál jako statisticky 

nevýznamný, proto je základní podoba modelu se zahrnutím Právních institucí následující 

(model 15): 
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 Tab. 5.22 Parciální model 15: Postsocialistické země 

Model 15 

Počet 

zemí 29 

R
2
 (adj.) = 0,701 

F-statistika = 33,859 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 

Konstanta -7140,583 12727,134 -0,561 0,580   

Vzdělanost 289,623 166,118 1,743 0,093 0,662 1,510 

Právní instituce 690,295 124,813 5,531 0,000 0,662 1,510 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 0,230; p = 0,796) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 0,930; p=0,402) 

 

Z dummy proměnných připadá v úvahu Exportér ropy, obzvláště se zřetelem k tomu, 

že právě mezi postsocialistickými zeměmi jsou významní čistí exportéři 

palivoenergetických surovin (PES). Dostáváme tak výslednou podobu ekonometrického 

modelu pro postsocialistické země (model 16), v němž jsou všechny proměnné statisticky 

významné na 5% hladině významnosti (Vzdělanost na 10%), koeficient determinace je také 

příznivě vysoký (0,735). Ekonometrický odhad na základě modelu 16 vede k následujícím 

rovnicím, zvlášť pro čisté exportéry PES (Exportér ropy = 1) a zvlášť pro ostatní 

postsocialistické země (Exportér ropy = 0): 

Exportér ropy = O:         (5.5) 

 

Exportér ropy = 1 (zvýšení úrovňové konstanty o 4295,7):    (5.6) 

 

 

Tab. 5.23 Parciální model 16: Postsocialistické země 

Model 16 

Počet 

zemí 29 

R
2
 (adj.) = 0,735 

F-statistika = 26,824 

Významnost (p) = 0,000 

Koeficienty 

t-stat. Sig. (p) 

Kolinearita 

β Std. chyba Tolerance VIF 

 

Konstanta -6649,132 11999,435 -0,554 0,584   

Vzdělanost 278,433 156,682 1,777 0,088 0,661 1,512 

Právní instituce 797,486 128,604 6,201 ,0000 0,554 1,805 

Exportér ropy (dummy) 4295,648 2081,089 2,064 0,050 0,788 1,269 

Multikolinearita: nebyla zjištěna 

Heteroskedasticita (Breusch-Pagan): není zjištěna (F-statistika = 0,178; p = 0,910) 

Specifikace modelu (Ramsey RESET): model je správně specifikován  (F-statistika = 0,187; p =0,830) 
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Pro všechny postsocialistické země platí, že se zvýšení kvality Právních institucí 

projeví ve zvýšení dosažené ekonomické úrovně (HDPob2008). Pozitivní (i když menší) 

vliv má také Vzdělanost. Ekonomickou úroveň rovněž zvyšuje příslušnost ke skupině zemí 

s čistým exportem PES, oproti ostatním zemím bez těchto přírodních zdrojů je dosažená 

ekonomická úroveň vyšší. 

5.3.4 Závěry ekonometrické analýzy 

Přehled regresních koeficientů jednotlivých parciálních modelů je zobrazen v Tab. 5. 

24 a 5.25. Výsledky ekonometrické analýzy lze shrnout do těchto bodů: 

Závislá proměnná: Průměrné meziroční tempo růstu reálného HDP (2000-2008), vzorek 

50 zemí: 

 V modelu s neoklasickými růstovými proměnnými se ukázaly v rámci daného vzorku 

zemí jako statisticky nevýznamné (na 5% hladině významnosti) proměnné Vzdělání 

(průměrný počet let školní docházky), Úspory/HDP a Vládní výdaje/HDP. Statisticky 

významný vliv, dokonce na 1% hladině významnosti, mají proměnné Ln(HDP/ob 

2000), tj. počáteční úroveň důchodu, a Kapitál (tvorba hrubého fixního kapitálu/HDP). 

Potvrdil se tak předpoklad významu produkční mezery na tempo ekonomického růstu, 

tzn. že země s nižším počátečním důchodem na hlavu rostou kvůli tomu, že se pohybují 

pod svým potenciálem, rychleji než země blíže svému potenciálnímu produktu. 

Pozitivní vliv na tempo ekonomického růstu má tvorba hrubého fixního kapitálu, s jeho 

vyšším podílem na HDP se průměrné tempo ekonomického růstu zvyšuje. 

 V případě dummy proměnné Privatizace má regresní koeficient kladné znaménko, což 

naznačuje pozitivní vztah mezi úrovní privatizace a tempem ekonomického růstu, 

nicméně na 5% hladině významnosti nebyla prokázána statistická významnost, což 

vypovídá o tom, že dosažený stupeň privatizace neměl ve sledovaném období u daného 

vzorku zemí vliv na tempo ekonomického růstu. Podobně to platí pro dummy 

proměnnou Člen EU.  

 Z dummy proměnných, zařazených v rámci jednotlivých parciálních regresí, se ukázala 

jako statisticky významná (byť na 10% hladině významnosti), proměnná Exportér 

ropy. Úrovňová konstanta je pro exportéry ropy vyšší, což svědčí o tom, že příslušnost 

zemí ke skupině s významným exportem ropy zvyšuje průměrné tempo růstu HDP. 

Další statisticky významná dummy proměnná Počet let kom, která vyjadřuje počet let 

komunistického režimu, je silně korelována s počáteční úrovní důchodu, což lze 
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ekonomicky interpretovat tak, že nejvyššího tempa růstu dosahují země s nejnižší 

počáteční úrovní důchodu, což jsou právě ty země, které mají za sebou léta strávená 

v komunistickém režimu. 

 Regresní model, v němž byla k základním neoklasickým proměnným přidána 

institucionální proměnná Právní instituce, ukázal, že je tato proměnná silně korelována 

s počáteční úrovní důchodu. Ekonomická interpretace je podobná jako v předešlém 

případě, znamená to, že země s nízkou počáteční úrovní důchodu mají také nízkou 

kvalitu právních institucí (a naopak).  

Ve výsledné regresní rovnici (5.3) zůstává z neoklasických proměnných Vzdělání 

(statisticky významné na 10% hladině významnosti), Kapitál (statisticky významný na 1% 

hladině významnosti) a Právní instituce (statisticky významné na 1% hladině 

významnosti). Zatímco proměnné Vzdělání a Kapitál mají pozitivní vliv na tempo růstu 

HDP (tj. s rostoucím vzděláním a zvyšujícím se podílem kapitálu na HDP se tempo růstu 

zvyšuje), v případě právních institucí je tato závislost opačná, tj. tempo růstu HDP je 

nepřímo úměrné kvalitě právních institucí. Jak to zjištění ekonomicky interpretovat? Země 

s nízkou kvalitou právních institucí mají také statisticky významně nižší počáteční úroveň 

důchodu (mezi těmito proměnnými byla zjištěna silná korelace), přičemž počáteční úroveň 

důchodu je silným determinantem tempa růstu HDP. Zdá se tedy, že ani nízká kvalita 

právních institucí nebyla ve sledovaném období 2000–2008 překážkou vyššího tempa 

ekonomického růstu. Na vyšší tempo růstu HDP mají vliv také zásoby palivoenergetických 

surovin, resp. jejich export. Víme, že tato skupina zemí vykazuje statisticky významně 

vyšších temp růstu. Když se podíváme, které země patří mezi významné exportéry ropy 

(viz Tab. 5.2), jsou to kromě Norska a Dánska právě země bývalého Sovětského svazu, 

jejichž kvalita právních institucí patří k nejnižším, přesto v tempu růstu HDP patřily tyto 

země do skupiny rychle rostoucích zemí (průměrné meziroční tempo růstu HDP 

postsovětských exportérů ropy bylo ve sledovaném období 10,4 %). 

Závislá proměnná: Průměrné meziroční tempo růstu reálného HDP (2000-2008), vzorek 

29 postsocialistických zemí: 

 Výsledky postsocialistických zemí jsou podobné jako u vzorku 50 zemí. Podobně jako 

v případě celkového vzorku zemí se ukázaly statisticky nevýznamné proměnné Vládní 

výdaje a Úspory a totéž platí pro Vzdělání.  

 Stejně tak se projevila silná korelace mezi počáteční úrovní důchodu a kvalitou 

právních institucí. Pokud z modelu vyjmeme počáteční úroveň důchodu, Právní 
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instituce si zachovají statistickou významnost (na 10% hladině významnosti), ovšem 

koeficient determinace klesá, což vypovídá o tom, že než kvalita právních institucí je 

silnějším determinantem ekonomického růstu postsocialistických zemí počáteční 

úroveň důchodu neboli produkční mezera. Podobně jako u celého vzorku zemí také v 

případě postsocialistických zemí je kvalita právních institucí spojená s tempem 

ekonomického růstu nepřímo úměrně.  

 Dalším významným determinantem ekonomického růstu je příslušnost k zemím 

s exportem ropy (na 10% hladině významnosti), u postsocialistických zemí tato 

příslušnost zvyšuje úrovňovou konstantu, což znamená, že exportéři ropy mají ceteris 

paribus vyšší tempo růstu HDP oproti zemím bez exportu ropy.  

Závislá proměnná: Dosažená ekonomická úroveň (HDP na obyvatele, 2008), vzorek 50 

zemí: 

 V regresní analýze, v níž je závislou proměnnou dosažená ekonomická úroveň HDP/ob 

v PPP, rok 2008, je z neoklasických proměnných statisticky významná Vzdělanost, dále 

institucionální proměnná Právní instituce a významnou je také dummy proměnná Kom, 

která dělí země do dvou skupin podle toho, zda měly, či neměly zkušenost 

s komunistickým režimem. Všechny tyto proměnné se ukázaly jako statisticky 

významné na 1% hladině významnosti. 

 Země, které prošly komunistickým režimem, dosáhly statisticky významně nižší 

ekonomické úrovně než země bez této zkušenosti, úrovňová konstanta je nižší. 

Na rozdíl od modelu, kde je závislou proměnnou průměrné tempo ekonomického růstu, 

v modelu se závislou proměnnou dosažená ekonomická úroveň se prokázalo, že kvalita 

právních institucí statisticky významně pozitivně ovlivnila tuto dosaženou ekonomickou 

úroveň (společně se vzděláním).  

Závislá proměnná: Dosažená ekonomická úroveň (HDP na obyvatele, 2008), vzorek 29 

postsocialistických zemí: 

 Výsledky jsou obdobné jako u celého vzorku zemí. Z neoklasických proměnných 

zůstala v modelu statisticky významná Vzdělanost (na 10% hladině významnosti), 

zvýšení vzdělanosti má pozitivní vliv na dosaženou ekonomickou úroveň.  

 Institucionální proměnná Právní instituce má silný pozitivní vliv na dosaženou 

ekonomickou úroveň (na 1% hladině významnosti). Vyšší kvalita právních institucí je 

spojena s vyšší dosaženou ekonomickou úrovní. 
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 Dummy proměnná Exportér ropy je statisticky významná na 5% hladině významnosti 

(země exportující palivoenergetické suroviny mají vyšší úrovňovou konstantu). 

 Tab. 5.24 Výsledky vybraných regresních modelů: závislá proměnná Ln (Růst HDP)  

MODEL 1 2 3 5 6 8 10 11 12 

Počet zemí 50 50 50 50 50 50 50 29 29 

Konstanta 3,369 3,855 3,779 3,440 3,657 0,175 -0,441 0,856 2,974 

Ln (HDPob2000) -0,397 
* 

-0,407 
* 

-0,311 
* 

-0,350 
* 

-0,366 
* 

   -0,248 
* 

Vzdělání 0,059 
-- 

     0,098 
*** 

  

Kapitál 0,049 
* 

0,047 
* 

0,045 
* 

0,051 
* 

0,048 
* 

0,035 
* 

0,046 
* 

0,035 
** 

0,036 
* 

Úspory/HDP  0,012 
-- 

       

Vládní 

výdaje/HDP 
  -0,013 

-- 

      

Právní instituce       -0,037 
* 

-0,179 
*** 

 

Privatizace    0,159 
-- 

     

Exportér ropy      0,299 
*** 

  0,352 
*** 

0,370 
** 

Počet let kom 40      0,580 
* 

   

Počet let kom 70      1,130 
* 

   

R2 (adj.) 0,614 0,624 0,624 0,613 0,629 0,662 0,585 0,365 0,509 

Tab. 5.25 Výsledky regresních modelů: závislá proměnná HDP/ob 2008 

MODEL 13 14 15 16 

Počet zemí 50 50 29 29 

Konstanta -84132,505 -6703,012 
(Kom = 0) 

-14239,915 
(Kom = 1) 

-7140,583 

 

-6649,132 
(Ex. ropy = 0) 

-2353,484 
(Ex. ropy = 1) 

Vzdělanost 1409,022 

* 

387,615 

* 

258,623 

*** 

278,433 

*** 

Kapitál -139,511 

-- 
 

  

Právní 

instituce 

 7541,130 

* 

690,295 

* 

797,486 

* 

R2 (adj.) 0,447 0,884 0,701 0,735 

Pozn.: * = statisticky významné na 1% hladině významnosti (** = na 5% hladině, *** = na 10% hladině); 

-- = statisticky nevýznamné  
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ZÁVĚR 

Příčiny ekonomické prosperity zemí nemusejí být ukryty jen ve standardních 

zdrojích produkční funkce, ale také v celkovém institucionálním prostředí, v němž se 

ekonomické subjekty pohybují. Z institucionálních faktorů, které mohou ovlivňovat 

ekonomickou prosperitu zemí, se tato práce zaměřila na právní prostředí se zvláštním 

zřetelem na vlastnická práva. Cílem práce bylo objasnit, jaký je vztah mezi ekonomickou 

prosperitou zemí a kvalitou právního prostředí, která zahrnuje také vymezení a ochranu 

vlastnických práv. Základní hypotéza zněla, že vyšší kvalita právních institucí a lepší 

vymezení a ochrana vlastnických práv přinášejí zemi lepší podmínky pro ekonomickou 

prosperitu.  

Práce metodologicky vychází z filosofického rámce nové institucionální ekonomie, 

která rozšiřuje pilíře neoklasické ekonomie o prvky nejistoty, asymetrických informací, 

polemizuje s racionálním rozhodováním ekonomických subjektů a ekonomické jevy 

zasazuje do celkové společenského kontextu. Člověka nevidí jen jako homo oeconomicus, 

naopak podtrhuje, že je ovlivněn formálními a neformálními pravidly společnosti, v níž 

žije. Institucionální faktory silně ovlivňují ekonomické jevy, navíc se vývoj institucí 

vyznačuje silnou hysterezí, která bývá ještě umocněna, pokud nejsou formální a 

neformální pravidla ve vzájemném souladu. 

Po vymezení úvodních metodologických východisek a předestření definice institucí 

podle různých autorů v průběhu vývoje ekonomického myšlení se další kapitola věnuje 

interakcí práva a ekonomie v teoriích ekonomického myšlení. Je zřejmé, že nebylo možné 

se zabývat všemi ekonomickými a právními směry, které se vztahem práva a ekonomie 

zabývají; proto nakonec dostaly prostor (kromě staré institucionální ekonomie) soudobé 

institucionální směry v ekonomii, často označované jako nová politická ekonomie, mezi 

něž patří především nová institucionální ekonomie, chicagská škola práva a ekonomie a 

škola veřejné volby, jež vycházejí z podobných metodologických východisek a v mnohém 

se doplňují.  

Institucionální ekonomie bývá označována jako jakási revolta vůči právnímu 

formalismu, která po první světové válce vyvřela současně na poli právnickém, 

historickém i ekonomickém. Právní formalismus ve své přepjaté podobě upřednostňuje 

formální výklad právních norem bez ohledu na jejich podstatu a smysl. Vždy však neplatí, 

že to, co je podle práva formálně přípustné, je současně z hlediska obsahové spravedlnosti 
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společensky přijatelné. Vnímání práva v naší společnosti se až příliš posouvá k formalismu 

a k až vypjatému přijímání teze, že vše, co není zakázáno, je dovoleno. Na jedné straně je 

tato teze odrazem svobodné společnosti, na straně druhé ji nelze vnímat tak, že vše, co není 

přímo taxativně vymezeno zákonem, je povoleno. Kromě psaného práva jako systému 

státem uznaných a vynucovaných pravidel je společnost založena také na neformálních 

pravidlech daných kulturní tradicí a pravidly slušného chování, byť tyto instituce, zdá se, 

částečně ztrácejí v soudobé společnosti na významu.  

Teoretická část je završena evolucí náhledů na vlastnická práva v souvislosti 

s vývojem ekonomického myšlení a také, alespoň částečně, v kontextu hospodářského 

rozvoje Evropy. Na základě tohoto krátkého exkurzu, jehož rozsah není zcela jistě 

vyčerpávající, se jeví, že v průběhu vývoje společnosti převládal v úvahách filosofů, 

právních teoretiků a později také ekonomů takový postoj k vlastnickým právům, který 

zdůrazňoval, že jedině dobře vymezená vlastnická práva snižují transakční náklady při 

vyjednávání a že jejich ochrana přispívá prosperitě zemí. Z jednoduchého pohledu na 

vlastnictví jako právo na hmotné statky se postupem času rozvinula složitější teorie, která 

rozšiřuje pojem vlastnických práv také na oblast lidských práv, jako je právo na život, 

právo na svobodu vyjadřování a jiná občanská práva. V pohledu na celkové právní 

prostředí se svými formálními a neformálními pravidly se zdá přijatelnější uznání konceptu 

přirozeného práva, formovaného historickým vývojem společnosti a její kulturou, z něhož 

by mělo právo pozitivní (platné právní normy v dané zemi) vycházet.  

Ve třetí kapitole také zazněla otázka, která se táhne jak filosofickým myšlením, tak 

hospodářským vývojem zemí: Je pro ekonomický rozvoj zemí lepší převaha soukromého 

vlastnictví, nebo naopak se spíše osvědčily koncepty směřující ke kolektivnímu vlastnictví, 

kdy jsou statky v rukou určité komunity či celého státu? Obhájci soukromého vlastnictví 

zdůrazňují již od antických dob, že majetek v soukromých rukou motivuje vlastníky 

k efektivnímu nakládání se statky v dlouhodobém horizontu. Zároveň bývá zdůrazňován 

vliv celkového právního prostředí, tj. jistota práva, vymahatelnost právních norem, 

předvídatelnost právního prostředí. Zastánci kolektivního vlastnictví zase zdůrazňují jeho 

sociální funkci a upozorňují na distribuční efekt soukromého vlastnictví, spočívající 

v příjmové nerovnosti, jež může vyústit v sociální tenzi. Odpověď na tuto otázku, zda je 

pro ekonomickou prosperitu firem nebo celých zemí lepší soukromé či kolektivní 

vlastnictví, lze najít ve čtvrté kapitole, která je věnována přehledu empirických studií, 

kterou jsou rozděleny na mikroekonomický a makroekonomický přístup.   
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V první části empirických studií, kde je zkoumán vztah typu vlastnictví a 

ekonomické výkonnosti firem, shledáme, že převod podniků ze státního vlastnictví do 

soukromých rukou má většinou statisticky významný vliv na růst produktivity práce, 

zvyšuje se ziskovost i celková produktivity výroby; privatizované firmy více investují a 

méně se zadlužují. Tyto závěry platí především pro země, které neprošly obdobím 

komunistického režimu a rozsáhlým vyvlastněním. V případě tranzitivních zemí, které 

procházely po letech centrálně plánovaných ekonomik a totalitního politického zřízení 

rozsáhlou transformací ekonomického i politického systému, nejsou výsledky tak 

jednoznačné; někdy se liší i podle metod privatizace. Většinou však privatizace přinesla 

statisticky významné zvýšení výkonnosti firem (zvýšení ziskovosti, tržní hodnoty, celkové 

produktivity výroby). Autoři se shodují na tom, že na ekonomickou výkonnost negativně 

působí nedostatečně kvalitní institucionální prostředí včetně nedostatečné ochrany 

vlastnických práv, přílišný vliv státu v částečně privatizovaných firmách, špatně nastavená 

kontrola finančních trhů nebo nefungující trh s akciemi. Kvůli narušení kontinuity 

vlastnických práv a dlouhodobého vztahu k majetku často privatizátoři upřednostňovali 

krátkodobý efekt, v jehož důsledku majitelé nebo manažeři firem sledovali primárně 

krátkodobé zbohatnutí, často na úkor dlouhodobé prosperity firmy. Na tuto skutečnost 

upozorňují především autoři studií, jež se týkají firem bývalého Sovětského svazu, kde na 

počátku transformace neměl takřka nikdo zkušenosti s fungováním tržní ekonomiky a 

soukromým vlastnictvím výrobních prostředků. 

Podobné závěry vyplývají také z výsledků makroekonomických empirických studií 

zabývajících se vztahem právního prostředí a ekonomické prosperity zemí, měřené 

prostřednictvím průměrného tempa růstu HDP, případně dosažené ekonomické úrovně. 

Z hlediska vlivu právního prostředí na ekonomický růst studie docházejí k závěru, že 

kvalitní právní prostředí a ochrana vlastnických práv má statisticky významný vliv na 

tempo ekonomického růstu i příliv investic, ochrana vlastnických práv ovlivňuje také 

efektivnost alokace zdrojů. Naopak nedokonalá ochrana vlastnických práv vede 

k poruchám růstu. Přesto se zde vyskytují studie, jejichž výsledky nejsou tak jednoznačné; 

buďto se ukázalo, že vztah mezi právním prostředím a tempem ekonomického růstu není 

statisticky významný, nebo se ukázal jako neprůkazný celý model. Někteří autoři také 

poukazují na rozporuplnou kauzalitu tohoto vztahu. Obzvláště v případě privatizace 

centrálně plánovaných ekonomik nebyl makroekonomický dopad privatizace jednoznačně 
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pozitivní. Pouze v případě, že byla privatizace podporována vhodným institucionálním 

prostředím včetně právních institucí, přinesla zvýšení ekonomické výkonnosti.  

Autoři studií, v nichž je závislou proměnou dosažená ekonomická úroveň, poukazují 

na fakt, že takto je lépe zachyceno bohatství národů a schopnost země v dlouhodobém 

pohledu využívat efektivně zdroje ekonomické prosperity. Výsledky vypovídají o tom, že 

dobře specifikovaná a chráněná vlastnická práva mají pozitivní vliv na ekonomickou 

úroveň zemí, současně se však vyjadřují, že pozitivní dopad privatizace a liberalizace 

ekonomiky závisí na počátečních podmínkách a na kvalitě podpůrných institucí. Navíc se 

stejná politika nehodí pro všechny země. Podobné výsledky přinášejí případové studie. 

V případě neevropských rozvojových zemí autoři zdůrazňují, že na ekonomickou 

prosperitu zemí mají nepříznivý vliv nedostatečně formalizovaná vlastnická práva 

(neexistence registrů nemovitostí, nevyjasněných majetkových vztahů k půdě, absence 

živnostenských rejstříků apod.), která jim nedovolují transformovat majetek na kapitál. 

Studií, které propojují mikroekonomický přístup s makroekonomickým pohledem, 

není mnoho; shodují se však na tom (podobně jako předešlé studie), že pouhá změna 

vlastnictví sama o sobě nestačí ke generování zvýšené ekonomické výkonnost. Jeden 

model privatizace se nehodí pro všechny země, proto musí být privatizační strategie ušita 

na míru podle konkrétních institucionálních podmínek a stupně transformace dané skupiny 

zemí. 

Závěry vlastní empirické analýzy vztahu kvality právního prostředí a ekonomické 

prosperity ve vzorku evropských zemí se liší podle toho, zda je závislou proměnnou 

průměrné tempo ekonomického růstu, či dosažená ekonomická úroveň.  

V prvním případě se ukázalo, že nízká kvalita právních institucí není na překážku 

vysokému tempu růstu HDP. A co víc, země s nízkou kvalitou právního prostředí měly ve 

sledovaném období statisticky významně vyšší průměrné tempo reálného růstu HDP. 

Vysvětlení spočívá v tom, že tyto země mají nízkou počáteční úroveň důchodu, tudíž se 

pohybují hluboko pod svým potenciálem; navíc se prokázal statisticky silný vliv orientace 

na export nerostných surovin, který byl ještě umocněn ve sledovaném období konjunkturou 

nejenom evropských ekonomik, ale především rychlým ekonomickým růstem asijských 

zemí jako Číny a Indie. Z výsledků regresní analýzy můžeme také zjistit, že panuje silná 

korelační závislost mezi nízkou počáteční úrovní důchodu, špatnou kvalitou právních 

institucí a dobu prožitou v komunistickém režimu. V druhém případě, kdy byla závislou 
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proměnou ekonomická úroveň, se prokázalo, že kvalita právních institucí je významnou 

pozitivní determinantou dosažené ekonomické úrovně. Naopak, komunistická minulost 

zemí je silnou zápornou determinantou. 

Z výsledků ekonometrické analýzy tedy vyplývá, že v daném období, kdy byl 

zkoumán vliv právního prostředí na průměrné tempo ekonomického růstu, nebyly 

nekvalitní právní instituce překážkou nárůstu produkce, stejně tak nebyla překážkou pro 

rychlá tempa růstu zátěž bývalého komunistického režimu. Naproti tomu z dlouhodobého 

hlediska se jeví, že vyšší ekonomické úrovně dosáhly ty země, jež mají kvalitnější právní 

instituce a neprošly totalitními režimy a zkušeností s centrálně plánovaným hospodářstvím 

s vyvlastněním výrobních prostředků. Potvrdila se tak v podstatě teoretická teze Douglasse 

Northa, kterou vyjádřil již na začátku transformačního procesu postsocialistických zemí. 

Podle této teze mohou země dosahovat hospodářského růstu i v prostředí nestabilních či 

škodlivých politických pravidel či autokratických režimů, ovšem jen v omezeném čase. 

Dlouhodobý hospodářský růst je výsledkem rozvíjení pravidla zákona.    

 Otázkou je, zda země se špatným právním prostředím, které zatím těží z produkční 

mezery a exportu palivoenergetických surovin, budou v delším časovém období 

konvergovat k ekonomicky i kulturně vyspělým zemím. Otázkou také je, zda zvyšující se 

ekonomická úroveň díky vysokým tempům růstu vyvolá tlak na postupné zlepšení 

institucionálního prostředí. V opačném případě je otázka, zda se tato nedostatečnost stane 

limitujícím faktorem pro investory i ekonomickou aktivitu domácích firem. Jistota 

formalizovaného majetku zvyšuje motivací k dlouhodobým investicím do zvýšení 

vzdělanosti a následně tak přináší zvýšení produktivity práce a snížení chudoby. Na druhou 

stranu lze argumentovat, že nepřehledné právní prostředí s vysokou mírou korupce a 

nevyjasněnými vlastnickými vztahy může také za určitých okolností přitahovat investory, a 

to především kapitálově a mocensky silné hráče, kteří si v prostředí neukotvených právních 

institucí mohou diktovat vlastní pravidla hry a dosahovat tak alespoň v kratším časovém 

horizontu vysokých výnosů. 

Pokračováním výzkumu by proto mohla být analýza vlivu právního prostředí na 

investiční příležitosti a další složky ekonomického růstu, jakou je například technologická 

vyspělost, a to nejlépe jak na makroekonomické úrovni, tak na úrovni firem. Další směr 

výzkumu by se mohl ubírat analýzou vlivu právních institucí nikoliv jen na ekonomický 

růst či úroveň, ale na celkovou životní úroveň, která zahrnuje nejenom materiální statky. 
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CONCLUSION 

The causes of the economic prosperity of countries are hidden not only in sources of 

standard production function, but also in the overall institutional environment in which 

economic agents operate. This work focuses on the legal environment with special 

emphasis on property rights and their interaction with economic performance.  

The goal of the doctoral thesis is to clarify the relationship between quality of legal 

environment and economic prosperity of countries. The default hypothesis is that higher 

quality of legal institutions and a better definition and protection of property rights provide 

better conditions for economic prosperity.  

The work is methodologically based on philosophical framework of contemporary 

institutional approach in economics, especially, on new institutional economics (NIE) 

which spreads neoclassical pillars by elements of uncertainty and asymmetric information. 

NIE argues with rational decisions of economic agents and assess economic phenomena in 

the overall social context. Agents are not seen only as homo oeconomicus, contrary, NIE 

emphasizes that they are influenced by formal and informal rules of the society in which 

they live. Institutional factors strongly influence economic phenomena; in addition, 

development of institutions is characterized by strong hysteresis. 

The theoretical section offers insight into the interaction of law and economics; 

especially, it deals with the definition of property rights and their relationship to the 

economic development of countries in a historical context. In the empirical part, multiple 

regression analysis method is used for determination the relationship between legal 

institutions and economic performance of post-socialist and other European countries. 

Research results of empirical studies and own econometric analysis show that high 

economic level is supported by credible legal environment with clearly defined and 

protected property rights. In contrast, the relationship between legal institutions and 

economic growth in a given period is not so clear. Analysis results show that the low 

quality of the legal environment does not prevent certain countries from high GDP growth 

rate; especially, if they operate well below its potential, and they have high revenues from 

exporting fuel and raw materials. In the long-term perspective, however, quality legal 

institutions within a stable institutional environment motivate agents to a higher 

accumulation of physical and human capital and investment in technological progress and 

so create conditions for economic prosperity. 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha 1 Rámec pro hodnocení transformace 
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Příloha 2 Seznam analyzovaných zemí se zkratkami 

Anglický název Zkr. Český název Anglický název Zkr. Český název 

ALBANIA ALB Albánie LATVIA LVA Lotyšsko 

ARMENIA ARM Arménie LITHUANIA LTU Litva 

AUSTRIA AUT Rakousko LUXEMBOURG LUX Lucembursko 

AZERBAIJAN AZE Ázerbájdžán MACEDONIA* MKD Makedonie 

BELARUS BLR Bělorusko MALTA MLT Malta 

BELGIUM BEL Belgie MOLDOVA MDA Moldavsko 

BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH Bosna a Hercegovina MONTENEGRO MNE Černá Hora 

BULGARIA BGR Bulharsko NETHERLANDS NLD Nizozemsko 

CROATIA HRV Chorvatsko NORWAY NOR Norsko 

CYPRUS CYP Kypr POLAND POL Polsko 

CZECH REPUBLIC CZE Česká republika PORTUGAL PRT Portugalsko 

DENMARK DNK Dánsko ROMANIA ROM Rumunsko 

ESTONIA EST Estonsko RUSSIA RUS Rusko 

FINLAND FIN Finsko SERBIA SRB Srbsko 

FRANCE FRA Francie SLOVAKIA SVK Slovensko 

GEORGIA GEO Gruzie SLOVENIA SVN Slovinsko 

GERMANY DEU Německo SPAIN ESP Španělsko 

GREECE GRC Řecko SWEDEN SWE Švédsko 

HUNGARY HUN Maďarsko SWITZERLAND CHE Švýcarsko 

ICELAND ISL Island TAJIKISTAN TJK Tádžikistán 

IRELAND IRL Irsko TURKEY TUR Turecko 

ITALY ITA Itálie TURKMENISTAN TKM Turkmenistán 

KAZAKHSTAN KAZ Kazachstán UKRAINE UKR Ukrajina 

KOSOVO KSV Kosovo UNITED KINGDOM GBR V. Británie 

KYRGYZSTAN KGZ Kyrgyzstán UZBEKISTAN UZB Uzbekistán 

Zdroj: IMF, 2010. 

Poznámka: * = oficiální název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav Republic of Macedonia); 
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Příloha 3 Ekonomická úroveň a průměrné tempo růstu HDP 

 

 

Zdroj: IMF, 2010. Vlastní výběr a úprava. 

Poznámka: Průměrné meziroční tempo růstu reálného HDP za období 2000-2008 (Kosovo 2002–2008; Černá Hora 

2001–2008); Počáteční úroveň HDP/ob v PPP (2000): Kosova a Černá Hora tytéž hodnoty jako Srbsko. 
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Příloha 4 Vybrané indexy kvality právních institucí a jejich dostupnost pro vybrané země  

ZKR Český název Anglický název FI HF DB GM GPG 

ALB Albánie Albania 2005- 1996- 2005- 1996- * 

ARM Arménie Armenia 2005- 1996- 2005- 1996- Ltd. 

AZE Ázerbájdžán Azerbaijan 2005- 1996- 2005- 1996- Ltd 

BLR Bělorusko Belarus n.a. 1995- 2005- 1996- Ltd 

BIH Bosna a Hercegovina Bosnia-Herzegovina 2005- 1998- 2005- 1996- Ltd 

BGR Bulharsko Bulgaria 2005- 1996- 2005- 1996- * 

MNE Černá Hora Montenegro 2005- 2009- 2007- 2006- * 

CZE Česká republika Czech Republic 2005- 1996- 2005- 1996- * 

EST Estonsko Estonia 2000- 1995- 2005- 1996- * 

GEO Gruzie Georgia 2005- 1996- 2005- 1996- Ltd 

HRV Chorvatsko Croatia 2001- 1996- 2005- 1996- * 

KAZ Kazachstán Kazakhstan 2005- 1998- 2005- 1996- Ltd 

KSV Kosovo Kosovo n.a. n.a. 2010- 2003- n.a. 

KGZ Kyrgyzstán Kyrgyz R. 2005- 1998- 2005- 1996- Ltd 

LTU Litva Lithuania 2000- 1996- 2005- 1996- * 

LVA Lotyšsko Latvia 2000- 1996- 2005- 1996- * 

HUN Maďarsko Hungary 2005- 1996- 2005- 1996- * 

MKD Makedonie Macedonia 2003- 2002- 2005- 1996- * 

MDA Moldavsko Moldova 2005- 1995- 2005- 1996- * 

POL Polsko Poland 2005- 1996- 2005- 1996- * 

ROM Rumunsko Romania 2005- 1996- 2005- 1996- * 

RUS Rusko Russia 1995- 1995- 2005- 1996- * 

SVK Slovensko Slovakia 2005- 1996- 2005- 1996- * 

SVN Slovinsko Slovenia 2000- 1996- 2005- 1996- * 

YUG Srbsko Serbia 2005- 2009- 2005- 1996- * 

TJK Tádžikistán Tajikistan n.a. 1998- 2005- 1996- Ltd 

TKM Turkmenistán Turkmenistan n.a. 1998- n.a. 1996- Ltd 

UKR Ukrajina Ukraine 1995- 1995- 2005- 1996- * 

UZB Uzbekistán Uzbekistan n.a. 1998- 2005- 1996- Ltd 

* = data jsou dostupná, n.a. = data nejsou k dispozici, Ltd = data jsou v omezeném rozsahu 

Pozn. V tabulce jsou zahrnuty jen volně dostupné indexy. Rok vyjadřuje počáteční rok časové řady, která je k dispozici. 

 

 Země bývalého SSSR  Země bývalé Jugoslávie  Ostatní postsocialistické z. 
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Příloha 4 Vybrané indexy kvality právních institucí a jejich dostupnost pro vybrané země 

(pokračování) 

FI =  

Fraser Institute 

Economic Freedom of the World 2009, Annual 

Report, Index Legal Structure and Security of 

Property Rights, 7 subindexů, škála 0 až 10 (= 

max. kvalita). 

Pro dané země jsou data většinou od roku 2005, 

chybí BLR, TJK, TKM, UZB a KSV. 

HF =  

The Heritage 

Foundation 

Index of Economic Freedom 2010, subindexy 

Property Rights, Business, Trade, Investment, 

Freedom aj., škála 0 až 100 (= max. kvalita). 

Data jsou dostupná u většiny zemí od roku 

1995, případně 1996 nebo 1998, Makedonie od 

roku 2002, Srbsko a Černá Hora jsou zaneseny 

v indexu od roku 2009, Kosovo chybí. 

DB =  

The World Bank 

Doing Business 2010, indikátory regulace 

podnikání a ochrany vlastnických práv, např. 

Registering Property, Getting Credit, Protecting 

Investors, Enforcing Contracts, Starting and 

Closing Business. Hodnotí se vždy počet 

procedur, čas a náklady. 

Data jsou dostupná od roku 2005 (MNE 2007 a 

KSV 2010), TKM chybí. 

GM =  

The Word Bank 

Governance Matters VIII, Rule of Law, škála -

2,5 až 2,5 (= max. kvalita). Index zahrnuje 

ochranu vlastnických práv, vymahatelnost 

smluvních závazků, důvěru v právní řád, 

dodržování pravidel společnosti, kvalitu soudů 

a policie a úroveň kriminality. 

Data jsou dostupná od roku 1996, výjimkou je 

KSV (2003) a MNE (2006). 

GPG =  

Global Property 

Guide 

Informace o podmínkách pro investice do 

nemovitostí včetně ochrany vlastnických práv, 

postavení nájemníků a pronajímatelů, velikosti 

transakčních nákladů apod. Částečně vychází z 

výše uvedených indexů HF a DB, ale také z 

vlastních šetření právnických, auditorských aj. 

společností. 

 

Zdroj. Vlastní zpracování 

 

Příloha 5 Vzdělání: počet let školní docházky (nejnižší a nejvyšší hodnoty) 

Země s nejnižším 

vzděláním 

Vzdělání PTR 

HDP 

Pořadí 

HDP/ob 

Země s nejvyšším 

vzděláním 

Vzdělání PTR 

HDP 

Pořadí 

HDP/ob 

Turkmenistán 5,80 14,74 45. Česká republika 12,50 4,19 20. 

Portugalsko 7,00 1,28 22. Norsko 12,10 2,35 2. 

Makedonie 8,20 2,90 38. Gruzie 12,10 6,91 46. 

Ázerbájdžán 8,60 14,96 39. Estonsko 11,80 6,95 24. 

Bosna a Hercegovina 8,70 5,12 40. Slovensko 11,40 5,65 23. 

Velká Británie 8,70 2,48 11. Švédsko 11,35 2,64 9. 

Itálie 8,95 1,14 16. Německo 11,35 1,44 13. 

Finsko 9,15 3,22 12. Irsko 11,30 4,97 4. 

Zdroj: IMF, 2010; UNDP, 2011. Vlastní výpočet a zpracování. 

Pozn. PTR HDP = Průměrné tempo růstu reál. HDP 2000-2008; Pořadí HDP/ob = Pořadí podle HDP/ob v PPP, 2008. 
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Příloha 6 Korelace mezi proměnnými 

a) Počáteční úroveň důchodu a ekonomický růst 

 

b) Kapitál a ekonomický růst;     Kapitál a dosažená ekonomická úroveň 

  

c) Vzdělání a ekonomický růst;     Vzdělání a dosažená ekonomická úroveň 
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Příloha 6 Korelace mezi proměnnými (pokračování) 

d) Vládní výdaje a ekonomický růst;    Vládní výdaje a dosažená ekonomická úroveň 

 
 

 

e) Úspory a ekonomický růst;     Úspory a dosažená ekonomická úroveň 

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Příloha 7 Rozložení dat 

a) Ekonomická úroveň (HDP na obyvatele v PPP rok 2000, 2008), průměrný ekonomický růst (ln) 

  

b) Vzdělání 

 
 

 

c) Ostatní proměnné: Kapitál/HDP, Úspory/HDP, Vládní výdaje/HDP, Právní instituce 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha 8 Histogramy (rozložení proměnných) 

  

  

  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 8 Histogramy (rozložení proměnných) (pokračování) 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příloha 9 Kolmogorovův-Smirnovův test - Test normálního rozdělení četností reziduí 

 Ln HDP/ob 

2000 

HDP/ob 

2008 

Vzdělání Hrubý fixní 

kapitál/HDP 

Úspory/HDP Vládní 

výdaje/HDP 

Právní 

instituce  

Počet pozorování 50 50 50 50 50 50 50 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,971 0,923 0,898 0,488 0,577 0,703 0,793 

Pravděpodobnost 0,302 0,361 0,396 0,971 0,893 0,706 0,555 
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Příloha 10 Vstupní data regresní analýzy 

Země 
(zkr.) 

Index PI 
Ø 1996-

2005 

Index PI 
Ø 2000-

2008 

PTR 
Ø 

2000-
2008 

HDP/ob, 
2000, PPP 

(USD) 

HDP/ob, 
2008, PPP 

(USD) 

THFK 
Ø 

1995-
2005 

THFK 
Ø 

2000-
2008 

EDU 
Ø 

2000-
2005 

GOV 
Ø 

2000-
2008 

SAV 
Ø 

2000-
2008 

ALB -0,9922 -0,8650 6,22 3 839,2 6 921,4 21,94 26,07 10,1 30,30 21,973 

ARM -0,3938 -0,4004 11,15 1 951,3 5 792,2 19,71 27,35 10,8 21,13 20,524 

AUT 1,8533 1,8867 2,29 28 700,2 39 887,3 23,38 22,35 9,5 50,98 25,060 

AZE -0,9236 -0,8429 14,96 2 371,1 8 716,7 34,34 33,52 n.a. 25,41 33,591 

BLR -1,0131 -1,1442 8,00 5 083,5 12 313,4 24,43 26,64 9,3 42,41 25,571 

BEL 1,2870 1,2893 2,01 27 038,4 36 345,0 20,25 20,64 10,3 49,72 23,967 

BIH -0,5654 -0,5590 5,12 4 363,5 7 549,8 23,03 21,73 8,7 48,83 12,775 

BGR -0,2248 -0,1751 5,59 6 102,5 12 322,0 17,02 23,04 9,8 35,58 13,728 

HRV -0,1051 0,0165 4,25 10 998,2 18 575,2 20,67 23,82 9,4 42,67 20,685 

CYP 0,9124 0,9943 3,78 20 394,7 28 986,0 18,26 19,23 9,4 41,38 12,995 

CZE 0,7924 0,8037 4,19 15 043,0 25 060,8 28,15 26,08 12,5 44,34 23,566 

DNK 1,8930 1,9270 1,55 28 391,9 37 464,7 19,49 20,21 10,8 53,38 23,949 

EST 0,7066 0,9056 6,95 9 908,5 20 560,8 28,44 30,62 11,8 35,23 22,267 

FIN 1,9466 1,9403 3,22 24 441,9 36 127,7 19,10 19,99 9,2 48,93 26,492 

FRA 1,3740 1,3857 1,90 25 997,7 34 204,0 18,14 19,40 9,6 52,81 20,273 

GEO -1,0637 -0,7359 6,91 2 229,3 4 901,0 22,93 25,79 12,1 21,53 3,741 

DEU 1,6102 1,6463 1,44 26 343,0 35 539,3 19,92 18,61 11,4 46,46 22,467 

GRC 0,8187 0,8071 3,99 18 790,9 30 189,4 21,16 22,88 9,2 45,85 12,991 

HUN 0,8546 0,8738 3,51 11 979,2 19 522,2 22,80 22,72 10,6 49,48 17,922 

ISL 1,8457 1,8930 4,13 26 943,5 42 110,0 21,32 24,65 9,6 44,24 12,004 

IRL 1,5320 1,6079 4,97 28 939,6 40 576,2 22,08 24,00 11,3 33,71 22,074 

ITA 0,6942 0,5160 1,14 24 489,1 30 520,0 19,91 20,69 9,0 47,91 19,564 

KAZ -1,0235 -0,9631 9,36 4 822,8 11 434,5 20,87 25,36 10,1 22,37 27,745 

KSV -1,0054 -0,8910 2,69 5 698,8 6 334,1 13,55 26,80 n.a. 18,33 10,513 

KGZ -0,7785 -1,0242 4,90 1 338,6 2 201,0 16,35 18,89 9,2 28,71 19,465 

LVA 0,3541 0,5366 7,18 7 688,1 17 110,5 22,83 27,89 9,9 36,41 19,318 

LTU 0,4685 0,5189 6,94 8 437,3 19 089,8 21,28 22,68 10,3 34,52 15,077 

LUX 1,8271 1,8161 4,25 55 281,2 81 989,7 21,57 21,21 9,8 39,41 31,930 

MKD -0,4911 -0,4880 2,90 6 182,9 9 154,4 16,65 17,35 8,2 35,40 16,283 

MLT 1,3290 1,4625 1,63 18 233,1 23 970,5 21,49 20,21 9,4 43,90 12,935 

MDA -0,4336 -0,5047 5,88 1 474,6 2 999,9 18,77 22,90 9,2 35,85 21,091 

MNE 0,2387 -0,1440 4,42 5 698,8 11 048,7 16,24 21,10 10,6 40,53 2,163 

NLD 1,7289 1,7435 2,17 29 731,8 40 557,9 20,88 20,05 10,9 45,53 25,541 

NOR 1,9100 1,9195 2,35 39 102,0 53 361,3 19,77 19,14 12,1 42,59 35,474 

POL 0,5795 0,4818 4,18 10 305,4 17 555,9 20,56 20,13 9,6 43,24 16,993 

PRT 1,2271 1,1405 1,28 17 721,8 22 251,3 25,22 24,17 7,0 41,60 14,857 

ROM -0,1587 -0,1643 5,87 6 195,4 12 637,9 20,75 23,37 10,0 33,61 17,257 

RUS -0,9256 -0,9565 6,88 7 757,6 15 941,1 18,01 18,89 9,7 33,43 31,029 

SRB -1,0407 -0,8019 5,40 5 698,8 10 821,6 13,55 17,76 9,5 42,39 10,513 

SVK 0,3235 0,4235 5,65 11 222,3 22 043,9 28,42 26,05 11,4 40,37 20,905 

SVN 1,0101 0,9369 4,32 17 470,2 29 537,0 24,42 25,80 9,8 41,98 25,391 

ESP 1,2628 1,1755 3,31 22 349,1 30 815,4 25,01 28,07 9,4 39,02 22,178 

SWE 1,8292 1,8614 2,64 26 404,4 37 333,7 17,01 18,15 11,4 51,75 25,105 

CHE 1,9176 1,8730 2,12 31 074,0 43 195,5 21,80 21,37 10,6 36,15 19,988 

TJK -1,2961 -1,1760 8,64 898,7 2 022,6 12,47 12,21 10,0 21,80 12,495 

TUR 0,0051 0,0467 4,63 8 168,9 13 107,4 20,78 19,49 5,8 35,90 16,088 

TKM -1,3520 -1,4297 14,74 1 905,9 5 756,7 33,05 26,13 9,9 17,82 19,985 

UKR -0,9307 -0,8673 6,83 3 324,6 7 342,1 20,57 22,41 10,9 41,26 25,713 

GBR 1,6451 1,6515 2,48 25 736,6 36 233,0 16,87 16,89 8,7 39,46 14,997 

UZB -1,2847 -1,2935 6,28 1 416,3 2 599,3 27,42 22,81 10,0 32,87 30,395 

Pozn.:  

Index PI = Index právních institucí, Kaufmann, Kraay a Mastuzzi, 2009.  PTR = průměrné tempo reálného 

růstu HDP, IMF, 2010. HDP/ob PPP = HDP na obyvatele v paritě kupní síly (USD), IMF, 2010. THFK = 

tvorba hrubého fixního kapitálu, % HDP, World Bank, 2011. EDU = počet let školní docházky ob. starších 

25 let, UNDP, 2011. GOV = vládní výdaje, % HDP, IMF, 2010. SAV = hrubé domácí úspory, % HDP, IMF, 

2010. 

 


