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Přílohy 

Příloha 1: Seznam ukazatelů konkurenceschopnosti dle WEF  

Základní ukazatelé Instituce Zdraví a základní vzdělání 
Efektivnost fungování trhu 

zboží a služeb 

HDP Vlastnická práva 
Dopad malárie na podnikání 
a obchod 

Intenzita lokální konkurence 

Počet obyvatel 
Ochrana duševního 
vlastnictví 

Výskyt malárie 
Rozšíření dominantního 
postavení na trhu 

HDP na osobu 
Zneužívání veřejných 
prostředků 

Dopad tuberkulózy na 
podnikání a obchod 

Efektivnost antimonopolní 
politiky 

HDP jako podíl na celkovém 
světovém HDP 

Důvěra veřejnosti v politiky Výskyt tuberkulózy Rozsah a dopad zdanění 

  

Neoprávněné platby a 
úplatky 

Dopad HIV/AIDS na 
podnikání a obchod 

Celková úroveň zdanění 

Soudní nezávislost Výskyt HIV/AIDS 
Počet procedur potřebných ke 
startu podnikání 

Zvýhodňování v 
rozhodnutích vládních 
činitelů 

Kojenecká úmrtnost 
Čas potřebný na start 
podnikání 

Naděje na dožití 
Náklady na zemědělskou 
politiku 

Plýtvání ve veřejných 
výdajích 

Kvalita základního 
vzdělávání 

Míra obchodních bariér 

Objem vládních nařízení 
Zápis kurzu základního 
vzdělávání 

Obchodní tarify 

Efektivnost právního rámce 
při řešení sporů 

  

Míra zahraničního vlastnictví 

Efektivnost právního rámce u 
náročných předpisů Dopad pravidel pro obchod 

na přímé zahraniční investice Transparentnost při tvorbě 
vládních politik 

Obchodní náklady terorismu Zátěž celních režimů 

Obchodní náklady zločinu a 
násilí 

Stupeň orientace na 
zákazníka 

Organizovaný zločin Rafinovanost kupujících 

Spolehlivost služeb policie 

  

Etické chování firem 

Síla auditů a zpravodajských 
standardů 

Efektivnost správních rad ve 
firmách 

Ochrana zájmů minoritních 
akcionářů 

Velikost ochrany investorů 
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Efektivnost  trhu práce Rozvoj finančních trhů Technologická připravenost Velikost trhu 

Kooperace mezi 
zaměstnavatelsko-
zaměstnaneckými vztahy 

Dostupnost finančních služeb 
Dostupnost nejnovějších 
technologií 

Index velikosti domácího 
trhu 

Užitečnost finančních služeb 
Schopnost firem využívat 
technologie 

Index velikosti zahraničního 
trhu 

Pružnost při stanovování 
mezd 

Financování prostřednictvím 
místního akciového trhu 

Přímé zahraniční investice a 
transfer technologií 

HDP (v paritě kupní síly) 

Strnulost pracovního trhu Snadný přístup k úvěrům Počet uživatelů internetu 
Dovoz jako procentuální 
podíl na HDP 

Praktiky při nabírání a 
propouštění zaměstnanců 

Dostupnost rizikového 
kapitálu Předplatitelé 

širokopásmového připojení k 
internetu 

Vývoz jako procentuální 
podíl na HDP 

Náklady související s 
propouštěním 

Omezení kapitálových toků 

  

Mzdy a produktivita Těsnost bank Připojení k internetu 

Závislost na profesionálním 
managementu 

Regulace burz cenných 
papírů 

  Odliv mozků Index zákonných práv 

Participace žen na trhu práce   

Inovace Infrastruktura Sofistikovanost podnikání Vyšší vzdělání a tréning 

Kapacity pro inovace 
Celková kvalita 
infrastruktury 

Množství místních 
dodavatelů 

Míra zápisu ve 
středoškolském vzdělávání 

Kvalita vědeckých a 
výzkumných institucí 

Kvalita silnic Kvalita místních dodavatelů 
Míra zápisu ve 
vysokoškolském vzdělávání 

Firemní výdaje na výzkum a 
vývoj 

Kvalita železniční 
infrastruktury 

Stav rozvoje klastrů Kvalita vzdělávacího systému 

Spolupráce univerzit na 
výzkumu a vývoji 

Kvalita námořní 
infrastruktury 

Povaha konkurenční výhody 
Kvalita vědeckého a 
matematického vzdělávání 

Zadávání veřejných zakázek 
vládou na moderní 
technologie a produkty 

Kvalita letecké infrastruktury Šíře hodnotového řetězce Kvalita řízení škol 

Dostupnost vědců a inženýrů Dostupné místo v letadle 
Regulace mezinárodních 
distribucí 

Dostupnost internetu ve 
školách 

Patenty a užitné vzory Kvalita zásob elektřiny 
Sofistikovanost výrobního 
procesu 

Lokální dostupnost 
specializovaných 
výzkumných a školících 
služeb 

Ochrana duševního 
vlastnictví 

Pevné telefonní linky Rozsah marketingu 
Rozsah vzdělávání 
zaměstnanců 

  Předplacené mobilní telefony Ochota delegovat pravomoc   

Makroekonomická stabilita   

Saldo vládního rozpočtu Míra národních úspor Inflace Úrokové rozpětí 

Vládní dluh Rating země     

        Zdroj: SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2011-2012, 2012; vlastní zpracování
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Příloha 2: Seznam ukazatelů konkurenceschopnosti dle IMD  

1. Ekonomická efektivnost 

Domácí ekonomika Mezinárodní investice Zaměstnanost Mezinárodní obchod Ceny 

Velikost Investice Zaměstnanost (celkový 
počet zaměstnaných v 
milionech) 

Saldo běžného účtu (v % 
HDP a USD) 

Růst spotřebitelských 
cen 

Hrubý domácí produkt 
(HDP) 

Toky přímých investic do 
zahraničí (v % a USD) 

Obchodní bilance (v % 
HDP a USD) 

Index životních 
nákladů 

HDP (parita kupní síly) Stav přímých investic v 
zahraničí (v % HDP a 
USD) 

Zaměstnanost (v % 
populace) 

Bilance služeb (v % HDP 
a USD) 

Náklady na pronájem 
bytu 

Podíl na světovém HDP Růst zaměstnanosti Podíl na světovém vývozu 
Náklady na pronájem 
kanceláře 

Výdaje domácností na 
spotřebu (v % HDP a USD) Toky přímých 

zahraničních investic do 
země (v % HDP a USD) 

Zaměstnanost podle 
sektoru 

Vývoz zboží (v % HDP a 
USD) 

  

Vládní výdaje na spotřebu (v 
% HDP a USD) 

Zaměstnanost ve 
veřejném sektoru 

Růst vývozu zboží 

Tvorba hrubého fixního 
kapitálu (v % HDP a USD)  Stav přímých 

zahraničních investic do 
země (v % HDP a USD) 

Míra nezaměstnanosti  
Vývoz služeb (v % HDP a 
USD) 

Hrubé domácí úspory (v % 
HDP a USD) 

Dlouhodobá 
nezaměstnanost 

Růst vývozu služeb 

Hospodářská odvětví 
(členění jako podíl na HDP) Bilance toků přímých 

investic (v % HDP a 
USD) 

Nezaměstnanost mladé 
pracovní síly (do 25 let) 

Členění vývozu podle 
hospodářského odvětví 

Diverzifikace ekonomiky 

  

Dovoz zboží a služeb (v 
% HDP a USD) 

Růst  Čistá pozice stavu 
přímých zahraničních 
investic (v % HDP a 
USD) 

Růst dovozu zboží a 
služeb 

Růst reálného HDP 
Členění dovozu podle 
hospodářského odvětví 

Růst reálného HDP na osobu 
Delokalizace hrozeb ve 
výrobě 

Podíl obchodu na HDP 

Růst reálných výdajů 
domácností na spotřebu Delokalizace hrozeb v 

zařízeních výzkumu a 
vývoje 

Index cen dovozu a 
vývozu 

Růst reálných vládních 
výdajů na spotřebu 

Příjmy z cestovního ruchu 

Tvorba hrubého fixního 
kapitálu – reálný růst 

Delokalizace hrozeb ve 
službách 

Měnové kurzy 

Pružnost hospodářství Finance 

  

Bohatství 
Portfolio investičních 
aktiv 

HDP na osobu 
Portfolio investičních 
pasiv 

HDP (v paritě kupní síly) na 
osobu 

  

Predikce 

Predikce: Růst reálného HDP 

Predikce: Inflace 

Predikce: Nezaměstnanost 

Predikce: Saldo běžného účtu 
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2. Efektivnost vlády 

Veřejné finance Fiskální politika Institucionální rámec Podniková legislativa Sociální rámec 

Přebytek/deficit vládního 
rozpočtu (v % HDP a USD) 

Celkové daňové příjmy Centrální banka Otevřenost Soudnictví 

Celkový vládní dluh (v % 
HDP a USD) 

Celkové příjmy z 
osobních daní 

Reálná krátkodobá 
úroková sazba 

Celní bariéry 
Soukromé vlastnictví 
a osobní ochrana 

Reálný růst celkového 
vládního dluhu 

Celkové příjmy z daní 
právnických osob 

Náklady na kapitál Celní úřady Stárnutí společnosti 

Domácí dluh centrální vlády 
Celkové příjmy z 
nepřímých daní 

Úrokové rozpětí Protekcionismus 
Riziko politické 
nestability 

Zahraniční dluh centrální 
vlády 

Celkové příjmy z daně z 
nemovitosti a kapitálu 

Rating země Veřejné zakázky Sociální soudržnost 

Úrokové platby 
Celkové příjmy na 
sociálním pojištění 

Politika centrální banky Zahraniční investoři Giniho koeficient 

Správa veřejných financí 
Efektivní sazba daně z 
příjmu fyzických osob 

Devizové rezervy Kapitálové trhy Rozdělení příjmů – 10 
% domácností s 
nejnižšími příjmy Daňové úniky 

Daň ze zisku právnických 
osob 

Stabilita měnového kurzu Investiční pobídky 

Penzijní financování Sazba spotřební daně Efektivnost státu 
Hospodářská soutěž a 

regulace Rozdělení příjmů – 10 
% domácností s 
nejvyššími příjmy Výdaje vládního sektoru 

Příspěvek zaměstnanců na 
sociální zabezpečení 

Právní a regulační rámec Vládní dotace 

  

Příspěvek zaměstnavatelů 
na sociální zabezpečení 

Přizpůsobivost vládní 
politiky 

Dotace Rovnost příležitostí 

Vládní rozhodnutí Státní vlastnictví podniků Ženy v parlamentu 

Reálná výše osobní daně Transparentnost 
Pravidla hospodářské 
soutěže 

Postavení žen 

Reálná výše daně 
právnických osob 

Byrokracie Stínová ekonomika 
Rovnost žen a můžu 
ve výši příjmů 

  

Úplatkářství a korupce Zrušení podnikání 

  

  

Vytváření firem 

Počet dnů k zahájení 
nového podnikání 

Počet procedur k zahájení 
nového podnikání 

Pracovněprávní předpisy 

Pracovněprávní předpisy 

Legislativa 
nezaměstnanosti 

Imigrační zákony 

Náklady související s 
propuštěním zaměstnanců 

Flexibilita pracovního 
trhu 
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3. Efektivnost podnikání 

Produktivita Trh práce Finance Způsoby řízení Postoje a hodnoty 

Celková produktivita (v 
paritě kupní síly na 
zaměstnanou osobu) 

Náklady 
Efektivnost bankovního 

sektoru 
Adaptabilita podniků Postoje ke globalizaci 

Výše odškodného 
Aktiva bankovního 
sektoru (v % HDP) 

Etické praktiky, postupy Obraz v zahraničí 

Celková produktivita (HDP 
na zaměstnanou osobu) Náklady na jednotku 

práce ve výrobním 
průmyslu 

Platební karty v oběhu Důvěryhodnost manažerů Národní kultura 

Růst celkové produktivity 
Transakce platebními 
kartami 

Správní rady firem 
Flexibilita a 
adaptabilita 

Produktivita práce (v paritě 
kupní síly na zaměstnanou 
osobu) 

Odměňování zaměstnanců 
poskytujících služby 

Investiční riziko 
Auditorské a účetní 
praktiky Potřeba 

ekonomických a 
sociálních reforem Bankovní a finanční 

služby 
Spokojenost zákazníků 

Růst produktivity práce 
Odměňování 
managementu 

Transparentnost 
finančních institucí 

Podnikání Hodnotový systém 

Produktivita v zemědělství (v 
paritě kupní síly na 
zaměstnanou osobu v 
zemědělství) 

Vztahy 
Regulace bankovnictví a 
financování 

Sociální odpovědnost Firemní struktura 

Pracovní doba Finanční rizikový faktor Zdravotnictví, bezpečnost 
a otázky životního 
prostředí 

  

Produktivita v průmyslu (v 
paritě kupní síly na 
zaměstnanou osobu v 
průmyslu) 

Pracovněprávní vztahy Efektivnost akciového 

trhu 

Pracovní motivace Akciové trhy 

  

Produktivita ve službách (v 
paritě kupní síly na 
zaměstnanou osobu ve 
službách) 

Pracovněprávní spory Kapitalizace akciových 
trhů (v % HDP a 
dollarech)  Školení zaměstnanců 

Velké společnosti 
Dostupnost kvalifikované 

pracovní síly 

Hodnota obchodovaná na 
akciových trzích 

Malé a střední podniky 

Produktivita firem Pracovní síla (zaměstnaní 
a registrovaní 
nezaměstnaní) 

Firmy kótované na burze 

  

Index akciového trhu 

Pracovní síla (procento 
populace) 

Práva akcionářů 

Růst pracovní síly Finanční management 

Pracovníci na částečném 
úvazku 

Úvěry 

Ženská pracovní síla Rizikový kapitál 

Zahraniční pracovní síla Zadluženost podniků 

Kvalifikovaná pracovní 
síla 

  

Kvalifikace v oblasti 
financí 

Získávání a udržování 
talentovaných pracovníků 

Odliv mozků 

Vysoce kvalifikovaní lidé 
ze zahraničí 

Mezinárodní zkušenosti 

Kvalifikace řídících 
pracovníků 
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4. Infrastruktura 

Základní infrastruktura 
Technická 

infrastruktura 
Vědecká infrastruktura 

Zdraví a životní 

prostředí 
Vzdělání 

Výměra půdy 
Investice do 
telekomunikací Celkové výdaje na 

výzkum a vývoj (v % 
HDP a USD) 

Celkové výdaje na 
zdravotnictví 

Celkové veřejné 
výdaje na vzdělání 

Orná půda Pevné telefonní linky 
Celkové výdaje na 
zdravotnictví na osobu Celkové veřejné 

výdaje na vzdělání na 
osobu Vodní zdroje 

Tarify pevných 
telefonních linek Celkové výdaje na 

výzkum a vývoj na osobu 

Veřejné výdaje na 
zdravotnictví 

Přístup k vodě Mobilní telefonní sítě 
Zdravotnická 
infrastruktura Počet žáků na jednoho 

učitele (základní 
vzdělávání) Přístup ke spotřebnímu zboží 

Náklady na mobilní 
telefon Výdaje podniků na 

výzkum a vývoj (v % 
HDP a USD) 

Naděje na dožití při 
narození 

Urbanizace Komunikační technologie Střední délka života Počet žáků na jednoho 
učitele (středoškolské 
vzdělávání) Obyvatelstvo – velikost trhu Připojení 

Celkový počet pracovníků 
výzkumu a vývoje 

Kojenecká úmrtnost 

Populace do 15 let Počítače v provozu Počet pracovníků 
výzkumu a vývoje na 
osobu 

Lékařská pomoc Zápisy do 
středoškolského 
vzdělávání Populace nad 65 let Počítače na osobu Městská populace 

Míra závislosti Uživatelé internetu Počet pracovníků 
výzkumu a vývoje v 
podnikatelském sektoru 

Index lidského rozvoje Úspěšně dosažené 
vysokoškolské 
vzdělání Silnice (hustota sítě) Tarify pevného 

širokopásmového 
připojení 

Zdravotní problémy 

Železnice (hustota sítě) Počet pracovníků 
výzkumu a vývoje v 
podnik. sektoru na osobu 

Energetická náročnost Úspěšně dosažené 
vysokoškolské 
vzdělání Letecká doprava (v počtu 

pasažérů) Uživatelé 
širokopásmového 
připojení 

Míra recyklace papíru a 
kartonu 

Kvalita letecké dopravy Vědecké tituly Čističky odpadních vod 
Mobilita příchozích 
studentů 

Distribuční infrastruktura 
Rychlost připojení k 
internetu 

Vědecké články Intenzita spotřeby vody 
Mobilita odchozích 
studentů 

Vodní doprava 
Znalost informačních 
technologií 

Nobelovy ceny Emise CO2 Hodnocení vzdělávání 

Údržba a rozvoj Kvalifikovaní inženýři Nobelovy ceny na osobu Intenzita emisí CO2 Znalost angličtiny 

Energetická infrastruktura Technologická spolupráce Patentové žádosti Obnovitelné energie Vzdělávací systém 

Budoucí dodávky energie 
Podniky veřejného a 
soukromého sektoru 

Udělené patenty na 
obyvatele 

Zelené technologie Věda ve školách 

Celková domácí výroba 
energie 

Vývoj a uplatňování 
technologií 

Počet patentů (platných v 
současnosti) 

Celková biologická 
kapacita 

Univerzitní 
vzdělávání 

Konečná spotřeba energie 
Finanční prostředky na 
technologický rozvoj 

Produktivita (v udělování 
patentů) 

Ekologické dopady 
Manažerské 
vzdělávání 

Konečná spotřeba energie na 
osobu 

Technologické předpisy Vědecký výzkum 
Ekologická rovnováha – 
rezerva/deficit 

Negramotnost 

Náklady na elektřinu 
průmyslových klientů Vývoz high-tech produktů 

(v % exportovaného zboží 
a dolarech) 

Výzkumníci a vědci Udržitelný rozvoj Jazykové znalosti 

Ceny benzinu 
Legislativa vědeckého 
výzkumu 

Populační problémy 

  

    

Práva duševního 
vlastnictví 

Environmentální právo 

Přenos znalostí Klimatické změny 

Inovační kapacita Kvalita života 

Zdroj: IMD International. All criteria list, 2012; vlastní zpracování
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Příloha 3: Mapa skladby 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II) 

 

 

Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regiony pro regionální politiku, 2012. 


