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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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1 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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2 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

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).  

2.1 OBECNÁ METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

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 

zahrnují jednak zmiňovanou NIE, jednak další směry jako školu veřejné volby, konstituční 

ekonomii či školu práva a ekonomie. Někdy bývají označovány jako nová politická 

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

klasické politické ekonomie Adama Smithe. Myšlenkový základ NIE tak vidíme v klasické 

ekonomii i v některých neoklasických metodologických východiscích, která NIE propojuje 

– inspirována starou (americkou) institucionální ekonomií – s historickým přístupem. NIE 

se zaměřuje na analýzu institucí a vlastnických práv a na to, jak soubor společenských 

pravidel ovlivňuje chování lidí.  

Srovnáním metodologických východisek neoklasické ekonomie a institucionálních 

směrů se zabývá jedna část dizertační práce. Na tomto místě je třeba zmínit jeden 

metodologický rozpor. Ve spojení neoklasické ekonomie a institucionálních směrů se 

naplno odráží diskuse, 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). 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.).                 

2.2 POJETÍ INSTITUCÍ 

Pro další výklad je nutné 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 

cílenou, koordinovanou a kontrolovanou činností. Podobně organizace vymezuje North 
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(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. 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 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.  

2.3 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, jsou 

v případové studii využity standardní metody komparace a historická 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.  
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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 vícenásobná 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). Ve zjednodušené realitě zvoleného ekonometrického 

modelu je příčinou (determinantou, nezávislou proměnnou) kvalita právního prostředí a 

následkem (vysvětlovanou proměnnou) ekonomický růst (model 1) a ekonomická úroveň 

(model 2). Tato kauzalita vychází z neoklasického modelu růstu, nicméně v realitě je dost 

pravděpodobně kauzalita oboustranná.  

Výstupem regresní analýzy 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): 

 (2.1) 

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): 

     (2.2) 

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.  

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 
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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. 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).  

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. Endogenní integrace institucionálních proměnných do růstových modelů se 

prosazuje ve studiích soudobých představitelů institucionálních směrů v ekonomii, často 

souhrnně označovaných jako nová politická ekonomie. 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, 

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. 
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3 VÝSLEDKY EMPIRICKÝCH ANALÝZ 

Empirická část dizertační práce se nejprve věnuje rešerším studií, které se zabývají 

vztahem ekonomické výkonnosti a právního institucionálního prostředí včetně charakteru 

vlastnických práv. V další části je na toto téma provedena vlastní ekonometrická analýza. 

3.1 ZÁVĚRY EMPIRICKÝCH STUDIÍ 

Studie jsou rozděleny na mikroekonomické, zkoumající vliv vlastnické struktury na 

výkonnost firem, a makroekonomické, zabývající se vlivem právních institucí, vymezení a 

ochrany vlastnických práv na ekonomickou prosperitu zemí. V rámci obou částí jsou 

shrnuty závěry studií zvlášť pro postsocialistické země a zvlášť pro ostatní evropské státy.    

Závěry studií zkoumajících vliv vlastnické struktury na výkonnost firem do 90. let 

20. století ukazují, že většinou dochází po privatizaci k významnému zvýšení ziskovosti 

firem, nárůstu produktivity práce, mezd i celkové produktivity výroby (např. Megginson, 

Nash a  Randenborgh, 1994; Boubakri a Cosset, 1998 a 2002; La Porta a López-de-Silanes, 

1999; Dewenter, Malatesta, 2001). 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 (např. 

Pohl et al., 1997; Frydman et al., 1997 a 1999;  Harper, 2002; Grygorenko a Lutz, 2004). 

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 (např. Earle, 1998), jež se týkají firem bývalého Sovětského svazu, kde na počátku 

transformace neměl takřka nikdo zkušenosti s fungováním tržní ekonomiky a soukromým 

vlastnictvím výrobních prostředků. 

Na makroekonomické úrovni se vztahem právního prostředí a ekonomické prosperity 

zabývají studie, které většinou vycházejí z neoklasického modelu růstu. Za závislou 

proměnnou autoři volí jednak ekonomický růst (např. Torstensson 1994, Godoy a Stiglitz, 

2006; Martinéz a King 2010) nebo dosaženou ekonomickou úroveň (např. Rodrick, 2002; 

Heitger 2004, Dincer, 2007), případně jiné podobné indikátory životní úrovně jako Human 

Development Index (např. Norton, 1998). Autoři (např. Acemoglu, Johnson a Robinson, 
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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 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 

pozitivní. Pouze v případě, že byla privatizace podporována vhodným institucionálním 

prostředím včetně právních institucí, přinesla zvýšení ekonomické výkonnosti. Studie, 

v nichž je závislou proměnou dosažená ekonomická úroveň, vypovídají o tom, že dobře 

specifikovaná a chráněná vlastnická práva mají pozitivní vliv na ekonomickou úroveň 

zemí, současně zdůrazňují, 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 

rozvojových zemí autoři uvádějí, 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.  

3.2 VLASTNÍ EKONOMETRICKÁ ANALÝZA 

Cílem této části dizertační práce je potvrzení či vyvrácení vztahu mezi kvalitou 

právního prostředí a ekonomickou prosperitou. 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, a naproti tomu země, které členy tzv. světové socialistické 

soustavy nebyly. Analýza vychází z hypotézy, že se země budou v závislosti na svém 

minulém společenském vývoji lišit jak v kvantitativních ukazatelích (růst HDP, 

ekonomická úroveň), tak v kvalitě právního prostředí.  

Zkoumané období 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. Horní hranice (rok 2008) byla 

stanovena s ohledem na ekonomickou recesi, která v plné míře zasáhla až na výjimky 
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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.  

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 jsou proto použita 

průřezová data, která se vztahují k jednomu časovému období.  

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 případě závislé proměnné Ln (Růst HDP) se jedná o průměrné tempo reálného HDP za 

období 2000–2008. Nezávislé proměnné (s výjimkou počáteční úrovně důchodu a dummy 

proměnných) jsou vyjádřeny také jako průměrné hodnoty za totéž období. (Podobně 

postupovali autoři výše uvedených studií.) Druhý model používá jako závislou proměnnou 

HDP na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2008 (HDP/ob 2008). 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
1
, 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 standardní růstové 

proměnné jako hrubý fixní kapitál, vládní výdaje a úspory (vše měřeno podílem na HDP), 

počáteční úroveň důchodu, lidský kapitál. 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. Fyzický kapitál je standardní růstovou proměnnou. Podle neoklasického 

modelu akumulace kapitálu vede k růstu výstupu na hlavu. 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). Vládní výdaje zachycují vytěsnění soukromých investic ve prospěch 

                                                 

1
 Dolní hranice (1996) byla zvolena proto, že starší data než rok 1996 nejsou komparovatelná kvůli zavedení 

společné metodiky ESA 95.  
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vládních výdajů, přičemž se obecně předpokládá, že se jedná o negativní růstový faktor. 

Úspory – podle neoklasického modelu má vyšší míra úspor pozitivní vliv na ekonomický 

růst (dokud ekonomika nedospěje do stálého stavu). Dále jsou v modelu zahrnuty 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. 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, dále PI). Index je upraven na 

škálu -25 až 25, s rostoucí hodnotou roste kvalita právních institucí.  

Na úvod ekonometrické analýzy byla provedena základní komparativní a korelační 

analýza. V Tab. 3.1 jsou rozděleny země podle kvality PI do pěti stejně dlouhých intervalů 

v rámci variačního rozpětí, v němž se sledované země pohybují. 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.  

 Tab. 3.1 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  3,60  9,50  17,30 

Zdroj: Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009. Vlastní výpočet a zpracování. 

Pozn.: PI = Kvalita právních institucí, průměr 2000-2008, škála indexu -25 až 25;  
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V Obr. 3.1 je propojen index PI s ekonomickou úrovní a růstem. 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. 3.1). 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. 3.1 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: IMF, 2010. Kaufmann, Kraay a Mastruzzi, 2009. Vlastní výpočet a zpracování. 

Pozn.: PI = Kvalita právních institucí, průměr 2000-2008, škála indexu -25 až 25;  

 

Obr. 3.2 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.  
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Obr. 3.2 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. 

 

Ekonometrický model 

Obecná podoba ekonometrického modelu vícenásobné lineární regrese je v souladu 

s uvedenými metodologickými východisky modifikována takto: 

a) závislá proměnná Ln (Růst HDP): 

 (3.1) 

b) závislá proměnná (HDP/ob 2008): 

  (3.2) 

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, což se na 

základě Kolmogorovova-Smirnovova testu potvrdilo. Pro detekování porušení homogenity 

rozptylu byl v modelu použit Breuschův-Paganův test na heteroskedasticitu. Pro testování 

multikolinearity byly zhodnoceny výsledky testu, který je jedním z výstupů vícenásobné 

regrese v programu SPSS (ukazatel VIF). Pro testování chybné specifikace modelu je 

použit Ramsey RESET test.   

V ekonometrické analýze jsou postupně do parciálních modelů 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 
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vygenerována růstová průřezová rovnice. (Podobný metodický postup parciálních regresí 

použili např. Frait a Červenka, 2002.)  

Závěry ekonometrické analýzy 

Přehled regresních koeficientů jednotlivých parciálních modelů je zobrazen v Tab. 

3.2 a 3.3. Výsledky ekonometrické analýzy lze shrnout do těchto bodů: 

Závislá proměnná: Průměrné 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, 

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 

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).  
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Ve výsledné regresní rovnici 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; kromě Norska a Dánska jsou to 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: 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).  
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Tab. 3.2 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. 3.3 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 

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 
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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.   

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 
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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 

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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ABSTRACT 

 

Economic prosperity and legal environment, focusing on property rights -                  

institutional approach 

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. 

 


