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1

ÚVOD

Značné rozdíly v sociálně - ekonomické úrovni jednotlivých států či regionů mohou významně
ovlivňovat celkový hospodářský rozvoj daného státu. Proto vlády v řadě zemí začaly uplatňovat
regionální politiku, aby vytvořily předpoklady pro postupné snižování či zmírňování rozdílů a
současně přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti regionální a národní ekonomiky. Pro
koncipování adekvátní regionální politiky a pro přípravu lokálních a regionálních strategií je třeba
znát současné teorie regionálního rozvoje.
Zvyšování konkurenceschopnosti regionů dnes patří k aktuálním tématům. V prostředí Evropské
unie, ale i v jednotlivých členských státech lze nalézt velké rozdíly v životní úrovni a
konkurenceschopnosti jednotlivých regionů.
Mezi významné indikátory rozvoje území patří hrubý domácí produkt (aplikován na regionální
hrubý domácí produkt), míra nezaměstnanosti, odvětvová míra nezaměstnanosti, rozsah a odvětví
investic v regionu, daňová výtěžnost a další. Tato hlediska vstupují také do hodnocení území
z hlediska jistoty a stability prostředí pro investiční záměry.
Hrubý domácí produkt, jako základní indikátor výkonnosti regionu, je tvořen výdaji domácností na
osobní spotřebu, hrubými soukromými domácími investicemi, výdaji státu na nákup zboží a služeb
a čistým exportem. Nedílnou a velmi významnou součástí hrubého domácího produktu jsou tedy
investice. Stavebnictví se velmi významně promítá do hrubého domácího produktu
prostřednictvím hrubých soukromých domácích investic.
Z informací Českého statistického úřadu je zřejmé, že stavebnictví a především investiční výstavba
se podílí na výkonnosti státu poměrně vysokým procentem. Finanční krize, která postihla všechny
evropské státy, způsobila zhoršení jejich ekonomického vývoje, avšak v posledních letech
důsledky krize postupně odeznívají a ekonomika se opět vrací k růstovému trendu. V souvislosti
se snížením hrubého domácího produktu došlo také ke zhoršení situace ve stavebnictví. Krize
zapůsobila na stavebnictví dlouhodobě, avšak i v tomto odvětví je zřejmé, že již postupně
odeznívá, a především díky enormní infrastrukturální výstavbě, stavebnictví opět roste. S oblastí
stavebnictví jsou obecně spojovány i další činnosti, které se podílí na tvorbě výkonnosti
ekonomiky, neboť stavebnictví vytváří silný akcelerační efekt pro budoucí vývoj ekonomiky.
Zájem o regionální problematiku se více prohloubil po vstupu České republiky do Evropské unie,
kde je regionálnímu výzkumu i regionální politice věnována značná a systematická pozornost. Na
tuto oblast jsou také zaměřeny nemalé finanční zdroje v rámci politiky hospodářské, sociální a
teritoriální soudržnosti. Dohoda o partnerství mezi Evropskou komisí a Českou republikou
stanovila oblasti, do nichž budou v následujících letech směřovat evropské dotace prostřednictvím
jednotlivých operačních programů. Nejvíce peněžních prostředků i v programovém období
2014 - 2020 bude alokováno na dopravní stavby, podporu udržitelné dopravy a odstraňování
překážek v klíčových síťových infrastrukturách. Hlavním operačním programem, z něhož budou
prostředky na dopravu přerozdělovány, je OP Doprava, kraje však mohou na dopravní
infrastrukturu žádat také o peněžní prostředky z integrovaného operačního programu.
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2

VYMEZENÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE A PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝSTUPŮ

Cílem disertační práce je management výkonnosti regionů České republiky v oblasti stavební
investiční činnosti, kde měřitelné efekty mohou mít určitá časová zpoždění. Investiční činnost
bude dále členěna na projekty pozemního stavitelství a dopravní infrastruktury. Jako vhodný
ukazatel pro sledování výkonnosti se jeví hrubý domácí produkt, případně doplněný o další
ukazatele. Vzhledem k tomu, že bude sledována výkonnost v regionech/krajích, je vhodné použít
údaje těchto nižších územních jednotek. Proto jako nejvhodnější ukazatel je zvolen regionální
hrubý domácí produkt.
V rámci disertační práce bude provedena analýza dat o výkonnosti regionů a stavební produkci,
která povede k posouzení a zhodnocení jejich vzájemného vztahu. Data pro analýzu budou
převážně čerpána z Českého statistického úřadu a dalších zdrojů poskytujících vhodné statistické
informace.
Vzhledem k finanční náročnosti investiční výstavby a možného čerpání z evropských zdrojů, bude
v disertační práci rozebrána také problematika finanční podpory stavební činnosti z fondů EU.
Disertační práce je založena na zkoumání následující hypotézy H0:
Stavební investiční činnost ovlivňuje výkonnost regionů.
K dosažení cílů disertační práce je nezbytné splnění několika základních úkolů. Nejprve je třeba
vstoupit do problematiky a získat přehled o současném stavu investiční činnosti a výkonnosti
regionů. Po zpracování analýzy je třeba sestavit databázi údajů, které budou sloužit ke stanovení
vztahu mezi výkonností regionu a investiční činností. A na závěr, ze získaných údajů definovat
bližší vztah, na jehož základě dojde buď k potvrzení anebo vyvrácení vědecké hypotézy.
3

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

V jednotlivých na sebe navazujících kapitolách a podkapitolách disertační práce jsou provedeny
rozbory dílčích částí zkoumané problematiky. Tyto části jsou podstatné pro řešení zkoumaného
záměru disertační práce. V prvních kapitolách se jedná o obecné vymezení investic z pohledu
národohospodářského a vymezení oboru stavebnictví, v dalších kapitolách je rozebírána
problematika zabývající se regiony, regionálním rozvojem, ekonomickou úrovní regionů a
v neposlední řadě také regionální politika a přístupy regionální politiky k řešení regionálních
disparit.
3.1

Investiční činnost z pohledu národohospodářského

Investice tvoří významnou složku hrubého domácího produktu. Na základě empirických studií
vyplývá, že investice jsou jednou z těch složek, které v průběhu ekonomických výkyvů vykazují
největší volatilitu. Pokud se k tomu přičte i relativně velká váha investic, kterou mají na celkovém
HDP, je patrné, že právě investice výrazně přispívají k formování hospodářského cyklu. Investice
také klíčovým způsobem ovlivňují budoucí výkon ekonomiky. Jak je zřejmé již z obecné definice
investice, jedná se o odloženou spotřebu, a ta navyšuje budoucí potenciál ekonomického růstu.
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Investice jsou z pohledu hospodářského vývoje a růstu veličinou s největší kolísavostí, což mimo
jiné vyplývá z množství proměnlivosti faktorů investiční činnosti. Kolísavost investiční činnosti
významně přispívá ke kolísavosti celkové produkce, jejíž výkyvy lze vysvětlit převážně
proměnlivostí v investiční činnosti. Investiční činnost je velmi citlivá na stav ekonomiky,
přesvědčení investorů a mnoho dalších faktorů. [12]
Důležitou a možná i klíčovou vazbou mezi objemem investiční aktivity a ekonomickým růstem je
struktura realizovaných investic. V dnešní době se pracuje spíše s agregovanými veličinami
a investice se zahrnují do agregátu s označením „I“. Jednotlivé druhy investic nejsou vzhledem ke
spotřebitelským preferencím a přáním zohledňovány. Investice by ale měly odrážet spotřebitelská
přání a měly by mířit do oblastí, ve kterých investoři vidí reálnou šanci na reálné zhodnocení
a efektivnost investic. Jen investice, které budou odpovídat spotřebitelským preferencím
a potřebám, vytvářejí skutečný základ dlouhodobému růstu blahobytu a mají potenciál, díky své
efektivnosti, i nadále fungovat. Růstový potenciál je však napříč investicemi různý. V případě
investic do životního prostředí nebo infrastruktury je růstový potenciál o mnoho nižší než
u investic do strojů a zařízení. [10, 11, 12]
U investic je významná rovněž alokace dle odvětví, přičemž nejvyšší efektivnost vykazují
investice soukromých podniků, ať už jde o investice do lidského či fyzického kapitálu. Nejistý
příspěvek k růstu představují vládní investice, které často směřují do oblastí s nízkým růstovým
potenciálem.
Pro účely disertační práce je nadále pracováno s pojmem stavební investice.
Rozsáhlejší stavební investice vznikají investiční výstavbou. Jedná se o proces, při němž je
hlavním cílem vybudování hmotného majetku. Podle zákona můžou být hmotným investičním
majetkem jak věci movité, tak i nemovité.
3.2

Současná situace ve stavebnictví

V případě stavebních investic je třeba znát především vizi budoucího směřování celé země a její
ekonomiky, z čeho bude země vytvářet potřebné hodnoty pro růst, jak zhodnotí své schopnosti
založené zejména na lidském potenciálu a kde jsou konkurenční výhody.
Obecně jsou činěna rozhodnutí, jaké investice jsou nutné a potřebné k dosažení příjmů, a jak a kdy
budou financovány. Jedná se o tzv. „měkké“ investice (vzdělání, věda, výzkum) a o „tvrdé“
investice (infrastruktura, občanská vybavenost, bytová výstavba atd.). Při rozhodování
o financování investic hraje velkou roli efektivita jednotlivých investic a kvantifikace jejich
přínosů.
Poslední dostupné údaje, které slouží pro zpracování disertační práce, jsou z října 2015. Stavební
produkce v říjnu roku 2015 poprvé klesla. Meziročně se snížila o 1,3 %. Stavebnictví celkově
pomáhalo především inženýrské stavitelství, které je poháněno zejména dotacemi z EU, jehož
produkce se zvýšila meziročně o 7,6 %. Naopak pozemnímu stavitelství se tolik nedařilo a výroba
klesla o 5,8 %. [53]
Za pozitivní výsledek v inženýrském stavitelství můžou především stavby a rekonstrukce silnic a
dálnic. ČR má charakter tranzitní země, kde jsou silnice a dálnice zatíženy poměrně hustou
6
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vnitrostátní i mezinárodní osobní a nákladní dopravou. [24] Výraznou měrou se na růstu
inženýrského stavitelství podílela rekonstrukce dálnice D1. V roce 2015 se z ČR stala země
rekonstrukcí dopravní infrastruktury všeho druhu.
Až do poloviny roku 2015 stavebnictví rostlo rychle několik měsíců v řadě, v dubnu i březnu to
bylo meziročně o více než 10 %. Přesto v porovnání s dobou „před krizí“, stavebnictví stále
zaostávalo.
Výrazně klesl počet zahájených staveb bytových domů, a to o 25,7 %. Je to způsobeno především
rozkolísaným startem výstavby větších bytových projektů v jednotlivých měsících.
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Graf 3-1: Stavební práce celkem, v mil. běžných cen
V České republice je patrný dlouhodobě rostoucí trend stavební produkce. Pozemní stavitelství
dosáhlo svého vrcholu v roce 2007, kdy bylo na trh dodáno nejvíce bytů v důsledku nejistoty
ohledně výše DPH a kulminace silných ročníků v relevantní věkové skupině poptávající byty, tím
došlo k určitému předzásobení trhu. Naopak inženýrská výstavba pokračovala v rostoucím trendu
až do roku 2009, kdy došlo k razantnímu zlomu a roky 2009 a 2010 přinesly v důsledku
rozpočtových škrtů v inženýrské výstavbě značný propad. Propad pokračoval až do roku 2013, kdy
se inženýrská výstavba odrazila ode dna a opět roste. [57]
Úroveň inženýrského stavitelství na HDP se stabilně pohybuje okolo 4 %, od roku 2010 se však
výrazně snižuje. V období let 1995 – 2009 se pohybovala v rozmezí 3,6 – 4,4 %. Hladina kolem
3 % se přibližuje západoevropským zemím, které ale mají vybudovánu infrastrukturu zcela jiného
rozsahu a úrovně, jak v oblasti dálniční, tak i železniční sítě. V období snižování dynamiky
infrastrukturálních investic tak nemůže dojít k jejímu žádoucímu rozvoji a přiblížení se západní
Evropě, ale naopak dojde k dalšímu zaostávání a tím poklesu konkurenceschopnosti České
republiky v mezinárodním srovnání. [57]
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3.3

Přínosy stavebnictví k výkonnosti národní ekonomiky

Podpora stavebnictví jako takového vede k významné podpoře domácí ekonomiky. Je všeobecně
známo, že stavebnictví má jeden z nejvyšších multiplikačních efektů z pohledu ekonomických
přínosů a taky vlivu na zaměstnanost. Tato skutečnost je významná pro hledání cest k překonání
ekonomické krize. Stát tak může prostřednictvím veřejných investic přímo stimulovat domácí
ekonomiku, protože stavebnictví vykazuje relativně nízkou závislost na dovozech.
Stavebnictví je ve své produkční činnosti navázáno na jiná odvětví, jako na výrobce stavebních
hmot a materiálů, výrobků, energií, dopravu, služby, architektonické a projekční činnosti, IT
technologií apod. Podle rozsahu těchto vazeb neboli konkrétní poptávky a také rozsahu
vnitropodnikové kooperace, dochází v produkci stavebnictví k vyznanému multiplikačnímu efektu.
Kvantifikace multiplikátorů je převzata z údajů Národních účtů ČSÚ. Příslušný multiplikátor je
vyjádřen ve vztahu k jednotce dané produkce a pro odvětví stavebnictví se dlouhodobě pohybuje
v rozmezí 2,2 - 2,3. Každá realizovaná 1 mld. Kč stavební produkce tedy následně vyvolává
celkový nárůst další produkce v národním hospodářství ve výši 2,2 - 2,3 mld. Kč. Multiplikační
efekt stavebnictví na zaměstnanost je vyjádřen koeficientem 3,2 – 3,5, což znamená, že při
investování 1 milionu Kč do stavebnictví se generuje potřeba 3,2 – 3,5 pracovníků ve stavebnictví,
v návazných průmyslových činnostech, v projekci a ostatních souvisejících činnostech. [55]
Veřejné zakázky tedy hrají významnou roli v domácí ekonomice. Jejich prostřednictvím lze
výrazně ovlivňovat ekonomický růst a zaměstnanost a tato role stavebnictví by měla být v rámci
hospodářské politiky využívána.
Pokud se však propočet provádí jen ve vztahu k tuzemským dodávkám pro výrobní spotřebu, je
stavebnictví ve vyvolaném efektu v porovnání s ostatními obory hospodářství jednoznačně na
prvním místě, má tak největší přímý a bezprostřední vliv na tuzemskou produkci.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví provedl v roce 2008 propočet přínosu 1 mld. Kč stavebních
investic pro státní rozpočet. Bylo prokázáno, že ve formě daně právnických a fyzických osob,
DPH, daně ze mzdy, sociálního a zdravotního pojištění plyne do státního rozpočtu 423 mil. Kč
včetně úspory na výdajích za vyplácení podpory v nezaměstnanosti a platby sociálního
a zdravotního pojištění.
Na základě výše multiplikačního efektu pro národní ekonomiku i výše přínosů veřejných investic
pro státní rozpočet lze konstatovat, že veřejné stavební investice mají zcela zásadní vliv na národní
ekonomiku a je třeba je vzít v potaz při stanovování dalšího směřování České republiky.
Doposud však bylo pojednáváno pouze o pozitivním multiplikačním efektu. Nelze však
opomenout ani multiplikační efekt negativní. Zanedbání čerpání dotačních prostředků z EU brzdí
celkový hospodářský výnos ČR. Jedná se o prostředky, které máme k dispozici, avšak nejsme
schopni je čerpat. Toto může být jednou z příčin, proč Česká republika zaostala za jinými
postkomunistickými zeměmi. Pokud se nerealizují prostředky v rámci investic, je to nejen zmařená
investice, ale i zmařený multiplikační efekt, s ní následující. Zde je nutno podotknout zejména
otázku času (kdy a kam investovat), poněvadž některé příležitosti mohou být zcela unikátní.
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3.4

Význam investic do dopravní infrastruktury

Významné inženýrské a stavební projekty jsou stále více důležité, protože spousta států obnovuje
a rozšiřuje svoji stávající infrastrukturu především z důvodu svého růstu. Jedním z důležitých
dopadů dopravní infrastruktury je tak sociální a ekonomické hledisko. [38]
Ekonomické dopady využívání území a dopravních projektů jsou značně různorodé. Obvykle jsou
seskupeny do přímých nebo nepřímých ekonomických dopadů. Přímé ekonomické dopady přímo
souvisí s projekty, v nichž úspory z dopravních nákladů tvoří obvykle dopady nejdůležitější.
Naopak nepřímé ekonomické dopady neboli hospodářské dopady, vyplývají z dopadů přímých,
např. zvýšení produktivity firem a distribuční efekty. [39]
Mezi sociálně-ekonomické dopady dopravních projektů jsou také zahrnuty dopady na životní
prostředí např. znečištění nebo hluk [40, 41], výhody přirozeného prostředí [42], dopady na zdraví
[43], soudržnost osídlení, přístupnost, územní plánování, aglomeraci a fragmentaci prostředí
[44, 45].
Česká republika spolu s ostatními členskými státy EU vstoupila do nového programové období
2014 - 2020 se dvěma hlavními cíli. Oba cíle souvisejí v mnoha aspektech s dopravní
infrastrukturou, která představuje důležitý předpoklad pro zvyšování konkurenceschopnosti
ekonomiky ČR, jakož i konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. I v případě financování je
značně důležité zaměřit se na technický stav infrastruktury, který není zcela uspokojivý. Tento stav
může vést k postupné transformaci České republiky pouze do periferie v srdci evropského
kontinentu. [23] Nedostatečné množství finančních prostředků do výstavby dopravní infrastruktury
přináší obrovský tlak na ekonomiku a efektivnost těchto staveb. Efektivnosti je dosaženo použitím
takových zdrojů, které umožňují dosáhnout maximální objem a kvalitu výrobků. [24]
3.5

Zdroje investiční činnosti

Česká republika čerpá obrovský objem prostředků ze zdrojů rozpočtu EU v oblasti strukturálních
fondů. Peníze jsou čerpány prostřednictvím ucelených balíčků, jež jsou administrovány pomocí
operačních programů, které mají odpovědnost za jejich čerpání. Částku prostředků, která byla
alokována v minulém programovém období, tj. 2007 – 2013, téměř 760 mld. Kč, bylo možné
dočerpat až do konce roku 2015. Dlouhodobě měla ČR problémy s čerpáním, ale postupem času se
čerpání zlepšovalo. V roce 2015 vyčerpala Česká republika z eurofondů téměř pětinu z celkové
částky, kterou měla v období 2007–2013 k dispozici. ČR je stát s druhou největší absolutní
částkou poskytnutou z rozpočtu EU na jednoho občana, ale na druhou stranu z pohledu rychlosti a
kvality čerpání dříve významně zaostávala za průměrem kohezních zemí, tj. zemí, které mohou z
evropských zdrojů čerpat. V tempu čerpání fondů však nyní ČR patří se Slovenskem mezi dva
nejlepší státy ze všech zemí Evropské unie. Rychlost čerpání evropských fondů má pozitivní vliv
na zaměstnanost a hospodářský růst.
Regionální operační programy
Každý z regionálních operačních programů (ROPů) má vyčleněny cíle, kterých by chtěl
dosáhnout. Jedním z hlavních cílů, které se prolínají všemi ROPy je vytvoření podmínek pro
dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova,
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prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, ale také zvýšení
atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.
V novém programovém období 2014 až 2020 došlo ke snížení počtu programů, kdy mimo jiné
místo původních sedmi ROPů vznikl pouze jeden Integrovaný regionální operační program.
V období let 2007 – 2013 byl cíl Konvergence realizován prostřednictvím osmi tematických
operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na regionální operační programy
(ROPy) pro regiony soudržnosti v tomto období připadlo 4,66 mld. EUR.
4

VLASTNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY

V této kapitole je rozebráno vlastní řešení dané problematiky a vyhodnocení provedených analýz.
Na základě zjištěných poznatků došlo k částečnému potvrzení hypotézy, vymezené v úvodu práce.
4.1

Výkonnost regionů České republiky

Výběr vhodných ukazatelů sloužících pro hodnocení výkonnosti regionů patří k nejdůležitějším
úkolům celé analýzy. Jako hlavní ukazatel většinou bývá zvolen hrubý domácí produkt. Vždy je
ale vhodné doplnit ho ještě dalšími ukazateli. Pro srovnávání se využívá také přepočteného
ukazatele HDP na jednoho obyvatele. Pomocí tohoto přepočteného ukazatele je možné kraje mezi
sebou srovnávat. Údaje, které pro srovnání byly využity, poslední známé, a to z 30. 11. 2015, kdy
Český statistický úřad tyto údaje zveřejnil.
V tabulce 1, je sestaveno srovnání krajů ČR dle jejich výkonnosti za rok 2014. Výkonnost je zde
uvedena pomocí ukazatele HDP/obyv., aby ke srovnání vůbec mohlo dojít. Vzhledem k rozdílnosti
počtu obyvatel v jednotlivých krajích, by ukazatel HDP neměl vypovídací schopnost. Po přepočtu
na jednoho obyvatele bylo sestaveno pořadí, kde se na prvním místě s velkým rozdílem umístilo
hlavní město Praha. O rozdílnosti Prahy a zbývajících krajů v ČR je již pojednáváno v podkapitole
6.2.1. Toto srovnání jen dokazuje, že Praha má skutečně výjimečné postavení mezi regiony v ČR,
a pokud dojde ke srovnání zbývajících třinácti krajů, ty rozdíly už tak velké nejsou. Jediný
výraznější rozdíl je mezi posledním místem, kde se umístil Karlovarský kraj a předposledním
místem Ústeckého kraje.
Tab. 4-1: Kraje ČR dle ukazatele HDP/obyv. (stav k 30. 11. 2015)
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Zajímavé je sledování procentuálního podílu regionů na tvorbě HDP. Praha se podílí na tvorbě
HDP v průměru 24 %, jedná se o údaj za sledované období v letech 2003 - 2013. Z ostatních krajů
je ještě výrazný podíl Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Hodnoty těchto
krajů se pohybují kolem 10 %. Zbývající kraje se na tvorbě HDP podílí méně než 5 %.
4.2

Stavební produkce v krajích

V disertační práci je provedena analýza stavební produkce v jednotlivých krajích ČR. Z analýzy je
zřejmé, že nejvyšších hodnot dosahuje v rámci stavebních prací inženýrská výstavba, která někdy
i několikanásobně převyšuje hodnoty ostatní výstavby. Inženýrská výstavba obecně nabývala svůj
vrchol v roce 2010, kdy do této sféry ještě nezasáhla krize. Krize nastoupila až s dvouletým
zpožděním a začala se projevovat až v roce 2011, kdy ve všech krajích inženýrská výstavba
poklesla. Tento snižující se trend pokračoval i v následujících letech, až do roku 2013. V roce
2013 se již investiční výstavba odrazila ode dna a téměř ve všech krajích nabývá stoupající
tendence.
Bytová výstavba ani zdaleka nedosahuje hodnot inženýrského stavitelství. I zde se krize projevila,
ale jak je z grafů patrné, ten zásah nebyl tak markantní. Velmi výraznou složkou stavební
produkce jsou nebytové výrobní a nevýrobní budovy, a také opravy a udržování. Tyto složky často
převyšují i hodnoty bytové výstavby.
4.3

Závislost mezi výkonností a stavební činností z celorepublikového a regionálního
pohledu

Z celorepublikového hlediska je zřejmé, že vztah mezi výkonností regionu a stavební činností je
patrný. Křivka stavební činnosti mírně kolísá kolem křivky hrubého domácího produktu.
Stavebnictví se významně podílí na tvorbě HDP 6 – 7 %. Nelze však opomíjet ani vlivy ostatních
odvětví, která se na tvorbě HDP podílí. Především se jedná o průmysl a těžbu, a také o dobývání
surovin, s podílem stabilně kolem 30 %, dále pak obchod, doprava, ubytování a pohostinství s 20
%, veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče s 15 % a činnosti v oblasti
nemovitostí s podílem již přes 8 %.
V grafu č. 4-1 je znázorněn vývoj stavební činnosti v ČR od roku 1995 do roku 2014 v kontextu
s hrubým domácím produktem. Jedná se o indexovou řadu vztaženou k roku 1995. Z grafu je
zřejmý nejenom růst, ať už stavebních prací anebo ekonomiky, ale jsou tam zaznačeny také
propady, odrážející finanční krize. Stavebnictví bývá v období krize prvním zasaženým odvětvím,
a naopak zlepšení výsledků stavebních odvětví signalizuje zlepšení celého hospodářství země.
Zbrzdění stavebních investic přináší okamžitý odraz do ekonomiky země, protože stavebnictví má
vysoký multiplikační efekt, je na něj navázáno velké množství výrobců a dodavatelů z jiných
odvětví a dobudované objekty přinášejí další zaměstnanost, a slouží k uspokojování základních
potřeb obyvatel.
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Graf 4-1: Vývoj stavebních prací a HDP v letech 1995 až 2014 (index, 1995=100)
Z pohledu krajů však závislost není až tak jednoznačná. Dynamika stavební činnosti je v krajích
natolik silná, že vztah mezi HDP a stavební činností není zcela zřejmý. V souvislosti s velikostí
rozpočtů jednotlivých krajů může jakákoliv významnější investiční akce způsobit takový výkyv
křivky stavebních prací, že vzájemný vztah je pak neodvoditelný. Navíc každý kraj je zcela
specifický, co do zaměření, ale i odvětví, která v kraji působí. V souvislosti s tím, že na HDP se
podílí velká část odvětví, jsou tedy výsledky zkresleny.
Další významnou složkou, která ovlivňuje rozhodnutí o vzájemné závislosti mezi výkonností kraje
a stavební investiční činností, je zaměření investic. Je velmi důležité zamyslet se nad otázkou, do
kterého sektoru investice směřují, zda do toho, který produkuje zisky, nebo do toho, který zisky
neprodukuje, ale naopak produkuje celospolečenské efekty. Na celorepublikové úrovni jsou tyto
rozdíly odstraněny, na úrovni krajů však tyto rozdíly hrají zásadní roli. Pro zobrazení různosti
efektivnosti využití případných dotací do stavební investiční činnosti bylo vybráno komparování
získaných poznatků u Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.
Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji se v průběhu let 2007 až 2014 vybudovalo velké množství významných
akcí. V příloze disertační práce je uveden přehled těch nejvýznamnějších, jejichž hodnota
dosahovala více než 200 mil. Kč. V prvotním výčtu se jedná především o stavby dopravní
infrastruktury, jako jsou silnice, průtahy obcemi, obchvaty, mosty a jiné. Tyto stavby mají
významný podíl, co do množství, ale i výše investic. Je to způsobeno nejenom nutností, tyto
stavby budovat, ale především dostupností finančních prostředků, kdy nejenom stát, ale především
EU, poskytují dotace do výstavby, případně rekonstrukcí dopravní infrastruktury. Dalšími
objemově významnými akcemi v Jihomoravském kraji jsou projekty obnovy kulturních památek,
výstavba vědecko - výzkumných center, projekty z oblasti rozvoje sociálních služeb, kulturních
center, zdravotnických zařízení apod. Významné jsou také projekty přeshraniční spolupráce.
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Graf 4-2: Vývoj stavebních prací a HDP v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2014 (index,
1998=100)
Vzhledem k velikosti rozpočtu kraje, kdy se na příjmové i výdajové straně, pohybuje kolem
15 mld. Kč, se jakákoliv významnější investiční akce zobrazí v křivce stavebních prací. V roce
2004 došlo k nárůstu stavebních prací především z důvodu dokončení realizace dopravní
infrastruktury, v roce 2006 pravděpodobný výkyv křivky mohlo způsobit dokončení výstavby
nového odbavovacího terminálu letiště v Brně-Tuřanech, ale také zahájení projektu dostavby a
rekonstrukce Nemocnice Znojmo, a také výstavby Technologického inkubátoru II v areálu pod
Palackého vrchem v Brně. V roce 2008 pak mohl být výkyv způsoben dokončením dalších
významných krajských investic, Biotechnologického inkubátoru INBIT v Brně-Bohunicích či
nového pracoviště radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo. Z výčtu je zřejmé, že se tedy
jedná především o tzv. veřejné investice, které sledují především celospolečenské efekty. Tyto
investice proto nemusejí mít na výkonnost ekonomiky až takový vliv jako investice soukromé.
Jejich dopady se na výkonnosti projevují se zpožděním, až v následujících letech, anebo se nemusí
projevit vůbec. Jejich hlavním cílem je zajišťovat veřejné služby a veřejnou infrastrukturu.
Moravskoslezský kraj

Naopak v kraji Moravskoslezském jsou velmi významně zastoupeny investice soukromé, do tzv.
průmyslové infrastruktury. Soukromé investice sledují jediný cíl, a tím je dosažení zisku.
Ve srovnání s ostatními kraji v ČR je ekonomika Moravskoslezského kraje čtvrtou nejvýkonnější,
za hlavním městem, Středočeským a Jihomoravským krajem. Ve výši HDP na obyvatele neexistují
mezi kraji výrazné rozdíly. Od roku 2000 se HDP na obyvatele v Moravskoslezském kraji neustále
zvyšuje, i přesto je však stále pod průměrem ČR.
Moravskoslezský kraj disponuje silnou průmyslovou základnou a tradicí, je však zaměřena
monokulturně, převážně na hutnictví a automobilový průmysl, a je navázána na dominantní velké
podniky, které jsou vlastněny zejména nadnárodními korporacemi.
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Toto se promítá také do výkyvů stavební činnosti a následně také do HDP kraje. Po roce 2001 se
výrazně změnil zájem zahraničních investorů o Moravskoslezský kraj. V roce 2004 bylo
provedeno několik stavebních investic do strojírenství a automobilového průmyslu, do této oblasti
přišli noví investoři s velmi významnými investičními projekty, Shimano (2 mld. Kč), Bang &
Olufsen (1,7 mld. Kč) a Dura Automotive (1,3 mld. Kč).
Další významnou investicí v Moravskoslezském kraji byla výstavba dálnice D 47. S výstavbou se
začalo v roce 2002 a jednotlivé úseky byly uváděny do provozu v letech 2007 až 2009, poslední
úsek byl otevřen v roce 2012. Všechny úseky byly uvedeny do provozu pod označením D1.
Největší průmyslovou investicí v Moravskoslezském kraji od roku 1989, a to jak z hlediska
finančního objemu, tak z hlediska počtu nově vytvořených pracovních míst, byla výstavba
výrobního závodu společnosti Hyundai v Nošovicích. Kromě výrazného přínosu investice pro
ekonomiku kraje měla investice celou řadu dopadů, přímých i nepřímých, do všech ekonomických
a sociálních systémů a také dopadů na životní prostředí. Investice byla zahájena v roce 2007, kdy
proběhla výstavba výrobního závodu, a byl zahájen nábor zaměstnanců. Dopady, zejména do
ekonomiky kraje, se promítly s dvouletým zpožděním. Do konce roku 2011 jihokorejská
společnost do výstavby a technologického vybavení investovala přes 32 mld. Kč. Dle odborných
studií, které porovnávaly situaci po ukončení této investice a situace, kdy by k investici vůbec
nedošlo, došlo k navýšení HDP kraje o 8 %.
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Graf 4-3: Vývoj stavebních prací a HDP v Moravskoslezském kraji v letech 1998 až 2014 (index,
1998=100)
Na těchto výsledcích se prokazuje zejména nemožnost prokázání efektu v krátkých časových
úsecích, efekt je prokázán až v těch následných dlouhodobých. Zatímco v případě Jihomoravského
kraje se efekt stavební investiční činnosti projevil s delším časovým odstupem, v případě
významné průmyslové investice v kraji Moravskoslezském je to také se zpožděním, ale pouze
dvouletým.
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4.4

Statistická závislost mezi výkonností a stavební činností

Vzájemný vztah mezi dvěma proměnnými je zkoumán pomocí jednoduché lineární regrese. Jedna
z veličin, tzv. nezávisle proměnná x, ovlivňuje druhou, tzv. závisle proměnnou y. Zadání je
provedeno lineární tabulkou dvojic (xi, yi), kde y = Hrubý domácí produkt a x = Stavební výroba
celkem. Dalším krokem ve zkoumání je zakreslení dat do bodového grafu, tzv. korelačního pole a
ověření toho, zda mezi veličinami existuje předpokládaná závislost, či nikoliv. Kvalitu regresního
modelu popisuje index determinace r2, který udává, kolik procent rozptylu vysvětlované proměnné
je objasněno modelem a kolik zůstalo neobjasněno.
Míra závislosti výkonnosti ekonomiky České republiky, charakterizované hrubým domácím
produktem na stavebních pracích je vyjádřena pomocí korelačního koeficientu. Hodnota
korelačního koeficientu činí 0, 9173. Z toho je zřejmé, že závislost stavebních prací na HDP je
velmi silná, neboť se blíží hraniční hodnotě +1.
Rovnice regresní přímky vypadá v tomto případě takto: y = 7,3605x + 339673. Regresní přímka
dává odpověď na otázku, jaký vztah existuje mezi proměnnými x a y, lze proměnnou y odhadnout
pomocí proměnné x, a pokud ano, tak s jakou chybou. Pomocí rovnice regresní přímky tedy lze
provést predikci budoucího vývoje. Koeficient determinace je 0,8415, což značí těsnost závislosti
velmi vysokou, a svědčí to o poměrně vhodné volbě modelu.
Tab. 4-2: Stavební práce a hrubý domácí produkt za ČR celkem

Stavební práce celkem
meziroční změna
HDP

Stavební práce celkem
meziroční změna
HDP

Stavební práce celkem
meziroční změna
HDP

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

199 377

232 624

247 855

250 834

244 067

265 007

301 784

16,68

6,55

1,20

-2,70

8,58

13,88

mil. Kč 1 580 115

1 812 622

1 953 311

2 142 587

2 237 300

2 372 630

2 562 679

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

317 568

353 879

402 410

431 426

472 578

521 487

547 601

5,23

11,43

13,71

7,21

9,54

10,35

5,01

mil. Kč 2 674 634

2 801 163

3 057 660

3 257 972

3 507 131

3 831 819

4 015 346

2009

2010

2011

2012

2013

2014

520 877

488 690

464 021

423 989

397 472

428 276

mil. Kč
%

mil. Kč
%

mil. Kč
%

-4,88

-6,18

-5,05

-8,63

-6,25

7,75

mil. Kč 3 921 827

3 953 651

4 022 511

4 041 610

4 077 109

4 260 886

15

Management stavebních investic regionů

HDP vs Stavební práce celkem
y = 7,3605x + 339673
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Graf 4-4: Graf závislosti stavební výroby a HDP
V případě jednotlivých krajů v České republice, nelze o výrazné závislosti hovořit. V tabulce 4-3
jsou uvedeny korelační koeficienty pro všechny kraje, včetně koeficientů determinace a rovnic
regresních přímek. V příloze disertační práce jsou uvedeny detaily regresní a korelační analýzy pro
jednotlivé kraje ČR.
Tab. 4-3: Výsledky regresní a korelační analýzy v krajích
Korelační
koeficient
R

Koeficient
determinace
R2

Rovnice regresní
přímky

Hlavní město Praha

0,5683

0,3230 y = 9,3526x + 285879

Středočeský kraj

0,5060

0,2560 y = 8,6458x + 153404

Jihočeský kraj

0,9157

0,8386 y = 7,9068x + 42058

Plzeňský kraj

0,3159

0,0998 y = 3,2647x + 123083

Karlovarský kraj

0,5783

0,3344 y = 2,7994x + 52420

Ústecký kraj

0,6264

0,3923 y = 5,9917x + 100099

Liberecký kraj

0,5460

0,2981 y = 8,2629x + 50192

Královéhradecký kraj

-0,0041

0,0000 y = -0,0649x + 155735

Pardubický kraj

0,4391

0,1928 y = 6,2188x + 77249

Kraj Vysočina

0,7476

0,5590 y = 11,087x + 29114

Jihomoravský kraj

0,6765

0,4576 y = 10,311x + 69209

Olomoucký kraj

0,0949

0,0090 y = 1,2447x + 141135

Zlínský kraj

0,6393

0,4087 y = 13,522x + 21847

Moravskoslezský kraj

0,7804

0,6091 y = 9,609x + 83625

ČR celkem

0,9173

0,8415 y = 7,3605x + 339673

16

Management stavebních investic regionů

Ze zjištěných hodnot vyplývá, že největší, velmi vysokou, závislost mezi stavebními pracemi a
výkonností vykazuje Jihočeský kraj, kde je korelační koeficient srovnatelný s celorepublikovým
údajem. Dle stupnice závislosti, lze tvrdit, že v krajích Moravskoslezském a Vysočina existuje
závislost velká. Význačnou závislost lze vysledovat u šesti krajů, tedy Zlínského, Jihomoravského,
Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a v hlavním městě. Mírná závislost mezi
sledovanými veličinami je v Pardubickém a Plzeňském kraji. V krajích Olomouckém a
Královéhradeckém nebyla závislost prokázána vůbec, neboť hodnoty jejich korelačních
koeficientů jsou téměř nulové.
Z tohoto lze usuzovat, že prokázat jednoznačnou závislost mezi stavebními pracemi a výkonností
regionu nelze.
Aby mohla být těsnost závislosti prokázána s určitou pravděpodobností, je třeba provést
pozorování na daném počtu vzorků. Vazbu mezi pravděpodobností a počtem pozorování pak
udávají kritické hodnoty koeficientu korelace.
Z celorepublikového hlediska bylo použito 20 sledování (údaje mezi lety 1995 až 2014).
Vzhledem k dosažené hodnotě koeficientu korelace 0,9173, lze o závislosti hovořit s 99,9%
pravděpodobností. V případě jednotlivých krajů bylo použito vždy 17 sledování (v letech 1998 až
2014). U krajů jednoznačně o závislosti hovořit nelze, neboť tři ze čtrnácti krajů nedosahují ani
hodnot pro 90% potvrzení závislosti. Kritické hodnoty koeficientu korelace jsou uvedeny
v disertační práci v podkapitole 8.3.1.
4.5

Zdroje financování investiční činnosti

Evropské dotace hrají poměrně významnou a nezanedbatelnou roli v hospodaření krajů. Z pohledu
příjmů krajů jsou významnou položkou přijaté transfery, v případě investic pak přijaté transfery od
regionálních rad. Jedná se o finanční prostředky z evropských fondů, které regionální rady
přerozdělují. Ve většině krajů se jedná o velmi významné příjmové položky. Na výdajové straně
rozpočtů jsou významnými položkami právě výdaje do dopravy, a především do pozemních
komunikací. Obecně jde nejvíce finančních prostředků do dopravních staveb, a na podporu
udržitelné dopravy a případně odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách.
Vazbu mezi územními rozpočty a finančními prostředky z evropských fondů dokazuje i fakt, že
nejvíce schválených projektů vykazují OP Doprava a regionální operační programy, a s největším
objemem proplacených prostředků ze strany Evropské komise se mohou chlubit právě ROPy.
Všechny finanční prostředky poskytované evropskými fondy lze považovat za příspěvky ke
konkurenceschopné ekonomice a dále do tzv. „měkkých“ projektů, které mají zajistit
kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu, zvyšování vzdělání společnosti a zefektivňování systému
veřejné správy a služeb, či v případně zkvalitňování životního prostředí, environmentální
infrastruktury a především dopravní dostupnosti území.
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Vliv fondů EU na investiční činnost
V posledních letech měla Česká republika velký problém s nedostatečným tempem čerpání
prostředků. Ke konci listopadu roku 2015 bylo z evropských fondů vyčerpáno 594 mld. Kč.
Významnou stránkou čerpání je nejenom to, na jaké typy projektů prostředky odešly, ale i co
prostřednictvím soustavy operačních programů skutečně podpořily.
Proplacené prostředky z evropských fondů v jednotlivých krajích ČR
v programovém období 2007 až 2013
Moravskoslezský kraj
12%
Praha
9%

Zlínský kraj
6%

Středočeský kraj
12%

Olomoucký kraj
7%

Jihočeský kraj
7%

Jihomoravský kraj
12%

Plzeňský kraj
6%
Kraj Vysočina
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Pardubický kraj
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Královéhradecký kraj
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Graf 4-5: Proplacené prostředky z evropských fondů v jednotlivých krajích ČR v programovém
období 2007 až 2013
Evropské fondy měly v uplynulých programových obdobích značný makroekonomický dopad na
celou ekonomiku. Investice se promítaly především do hrubého domácího produktu, ale také
například do zaměstnanosti a dalších makroekonomických indikátorů. Toto bylo do značné míry
zapříčiněno i jejich dlouhodobým přínosem a multiplikačním efektem. Díky politice soudržnosti se
v České republice realizovaly i projekty, které by za běžných okolností zůstaly zcela bez podpory.
To se projevilo především v období finanční krize, která udeřila v roce 2009 nejen na Českou
republiku, ale i na celou EU.
V jednotlivých krajích ČR je přítomnost evropských fondů viditelná téměř všude. Dotace EU
přispívají především k výstavbě dopravní infrastruktury, ale i k vystavění vědeckých center,
podpoře inovací v podnicích, snížení emisní zátěže, podpoře cestovního ruchu a občanské
infrastruktury apod.
Jednou z klíčových priorit konkurenceschopné ekonomiky je bezpochyby kvalitní dopravní
infrastruktura regionálního i celostátního významu. V případě České republiky přispěly evropské
fondy k výstavbě 245,5 km nových silnic a pomohly rekonstruovat 369,1 km železničních tratí.
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V grafu 4-6 je přehled čerpání prostředků na konci programového období. Je patrné, že největší
podíl prostředků byl alokován právě do Operačního programu Doprava.
OP PA
OP PK
ROP SČ
ROP JZ
ROP SV
ROP SM
ROP JV
ROP MS
ROP SZ
OP TP
OP VK
IOP
OP VaVpI
OP LZZ
OP PI
OP ŽP
OP D
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Graf 4-6: Proplacené prostředky z jednotlivých fondů v roce 2015
V roce 2014 vstoupila Česká republika do dalšího programového období, ve kterém má možnost
čerpat finance z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem je snižování rozdílů mezi
členskými státy a regiony EU. ČR má ve fondech k dispozici téměř 650 miliard korun, které
představují pro následující roky jedinečnou příležitost k realizaci vlastních projektů,
a k pozvednutí úrovně země. V rámci Operačního programu Doprava bude do roku 2020 možné
z evropských fondů čerpat až 127 mld. Kč. Kromě zlepšení silnic a dálnic by program měl
napomoci k renovaci železničních tratí, tramvajových linek či tratí metra. Prostředky investované
do dopravních cest mají význam pro regionální rozvoj, neboť propojí české regiony nejen mezi
sebou navzájem, ale také je spojí do celoevropské dopravní sítě. Budou tak dostupnější a
atraktivnější pro podnikání a investice.
Jednoznačná vazba mezi finančními prostředky do stavební činnosti a výkonností na
celorepublikové úrovni není zcela zřejmá. Stavební práce jsou velkou měrou financovány ze
státních prostředků, a proto nelze odvodit jednoznačné stanovisko.
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Graf 4-7: Závislost mezi evropskými finančními prostředky, stavební činností a výkonností ČR
Na krajské úrovni je potvrzení vzájemné závislosti ještě problematičtější. Evropské prostředky
jsou alokovány na úroveň NUTS 2 (regiony soudržnosti). Nižší územní jednotky, kraje, tak mohou
získat prostředky z evropských fondů jednak od regionálních rad regionů soudržnosti, které mají
za úkol finanční prostředky dále do jednotlivých krajů na konkrétní projekty přerozdělovat.
Velkou část prostředků však kraje získají přímo ze státního rozpočtu, do něhož plynou prostředky
přímo z jednotlivých tematických operačních programů.
Obecně však lze říci, finanční podpora EU do stavební investiční činnosti podporuje ekonomický
růst regionů, který je prezentován pomocí ukazatele hrubý domácí produkt. Jednou z
nejdůležitějších otázek při rozhodování o investicích jsou finance. V případě obrovských investic
do pozemního a hlavně inženýrského stavitelství tomu není jinak. Finanční prostředky na tyto
investice lze čerpat z evropských dotačních zdrojů. V minulém programovém období v letech
2007 – 2013 však měla ČR problémy s čerpáním, navíc v době finanční krize byla spousta
projektů pozastavena. Až na konci programového období došlo k překonávání těchto problémů a
ČR mohla čerpat evropské finanční prostředky. Vzhledem k počátečním komplikacím by ČR ale
nestihla velkou část prostředků do konce roku 2013 vyčerpat, a proto si vyžádala odklad pro
dočerpání prostředků až do konce roku 2015. V tomto období došlo tedy k enormní stavební
činnosti. Také operační programy na programové období 2014 – 2020 slibují masivní finanční
podporu stavební činnosti.
5

ZÁVĚR

5.1

Vyhodnocení výzkumné hypotézy a cílů disertační práce

V disertační práci byla zkoumána výkonnost regionů, krajů České republiky z pohledu rozboru
investiční činnosti, která se v regionu odehrává. Investiční činnost ve stavebnictví byla sledována
na projektech pozemního stavitelství a dopravní infrastruktury. Komparace výkonnosti regionů a
výkonů stavební produkce ve sledovaném období je dokladována na základě analýzy dat Českého
statistického úřadu ve sledovaném období. Pro získání relevantních výstupů práce byla použita
regresní a korelační analýza. Součástí disertační práce je také analýza dotačních zdrojů Evropské
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unie do stavební činnosti, která v jednotlivých regionech probíhá. Evropská unie používá pro
potřeby statistiky, posuzování a hodnocení potřebnosti regionů, případně vhodnosti podpory
regionu z prostředků EU, speciální metodiku NUTS. Z hlediska poskytování prostředků je pro EU
rozhodující rozdělení území do regionů soudržnosti NUTS 2. Disertační práce je zaměřena na
jednotlivé kraje České republiky, které jsou na úrovni NUTS 3. Proto bylo nutné analyzovat
jednotlivé krajské rozpočty s ohledem na poskytovanou finanční podporu od regionálních rad
regionů soudržnosti.
V úvodu disertační práce byla stanovena hypotéza H0:
Stavební investiční činnost ovlivňuje výkonnost regionů.
Tato hypotéza byla na základě provedené analýzy potvrzena částečně.
Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy bylo využito statistických metod - regresní a korelační
analýzy. Vzájemná závislost mezi stavební činností a výkonností byla sledována jak pro celou
Českou republiku, tak pro jednotlivé kraje ČR.
Z celorepublikového pohledu lze potvrdit, že vztah mezi výkonností národní ekonomiky a
stavební činností je patrný. Křivka stavební činnosti mírně kolísá kolem křivky hrubého domácího
produktu.
Závislost mezi výkonností ekonomiky, charakterizované hrubým domácím produktem a stavební
činností byla regresní a korelační analýzou potvrzena. Síla závislosti byla prokazována na určitém
počtu pozorování. V případě celé České republiky se jednalo o 20 sledování (údaje v letech 1995
až 2014). O velmi silné závislosti lze hovořit s 99,9% pravděpodobností. Korelační koeficient,
popisující sílu závislosti, je 0,9173, lze tedy hovořit o velmi těsné závislosti. Koeficient
determinace 0,8415 svědčí o vhodně zvoleném modelu.
Z pohledu krajů však závislost mezi stavební činností a regionální výkonností, tak jednoznačná
není. Vzhledem k velikosti krajských rozpočtů může jakákoliv významnější investiční akce
způsobit takový výkyv křivky stavebních prací, že vzájemný vztah je pak neodvoditelný.
Na základě regresní a korelační analýzy bylo zjištěno, že závislost na krajské úrovni
jednoznačná není, dokonce data získaná ze statistik některých krajů závislost popírají. Vzhledem
ke zjištěným koeficientům korelace lze tvrdit, že Jihočeský kraj vykazuje velmi vysokou závislost
mezi stavební činností a výkonností. Korelační koeficient pro Jihočeský kraj je 0,9157. Dle
stupnice závislosti, lze tvrdit, že v krajích Moravskoslezském a Vysočina existuje závislost velká.
Jejich korelační koeficienty jsou 0,7804 a 0,7476. Význačnou závislost, charakterizovanou
korelačním koeficientem v rozmezí 0,5 až 0,7 vykazují kraje Zlínský, Jihomoravský, Ústecký,
Karlovarský, Liberecký, Středočeský a hlavní město Praha. V Pardubickém a Plzeňském kraji je
závislost mezi stavební činností a výkonností mírná. O nezávislosti lze hovořit v krajích
Olomouckém a Královéhradeckém, kde je korelační koeficient po zaokrouhlení roven nule. Pro
sledování bylo využito 17 vzorků, údajů z let 1998 až 2014.
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Při hledání vzájemné závislosti však nelze opomíjet ani zaměření stavebních investic, tzn., zda
investice směřují do soukromého anebo veřejného sektoru.
Investiční činnost ovlivňuje nejenom hrubý domácí produkt, ale také další makroekonomické
ukazatele jako nezaměstnanost, průměrné hrubé mzdy, ale i zisk, případně i jiné typy přidané
hodnoty.
Celostátní hledisko všechny údaje o stavební činnosti a výkonnosti ekonomiky zprůměruje, proto
vzájemná závislost mezi stavební investiční činností a hrubým domácím produktem může být
potvrzena. Naopak v jednotlivých krajích tato závislost potvrzena není. Jedním z důvodů je i fakt,
že v každém kraji jsou investice zaměřeny jiným směrem. Zatímco v jednom kraji se jedná o
investice do veřejného sektoru, v jiném kraji to můžou být převážně investice do soukromého
sektoru. A z obecného hlediska veřejných a soukromých investic je zřejmé, že efekt není vždy
stejný. Zatímco investice do soukromého sektoru sledují hlavně finanční hledisko (zisk), veřejný
sektor sleduje především všeobecné blaho, celospolečenské efekty. Toto bylo demonstrováno na
dvou krajích – Jihomoravském a Moravskoslezském. Zatímco v Jihomoravském kraji byla
struktura investic zaměřena převážně na tzv. sociální infrastrukturu (zdravotnictví), v kraji
Moravskoslezském se jednalo o infrastrukturu průmyslovou. Investice v Jihomoravském kraji se
na výkonnosti kraje podílely s jistým zpožděním, a proto, i když od roku 2008 dochází k poklesu
stavební investiční činnosti, výkonnost kraje tímto poklesem ovlivněna není. Naopak
v Moravskoslezském kraji je vazba mezi stavební investiční činností a výkonností daleko těsnější.
Na těchto zjištěných výsledcích se poukazuje především nemožnost prokázat, pomocí korelační
analýzy, efekt v určitých krátkých časových úsecích, ale může se prokázat v následných
dlouhodobých časových etapách.
Přínosy disertační práce pro další rozvoj vědy a pro praxi

5.2

Vědecký přínos disertační práce pro vědní obor Management stavebnictví spočívá v analýze
výkonnosti regionů ve sledovaném období s ohledem na stavebně investiční činnost. A také v
analýze zdrojů, poskytovaných Evropskou unií na úroveň NUTS 3. V této souvislosti byly v rámci
této disertační práce zmapovány následující oblasti:








výkonnost regionů měřená pomocí ukazatele hrubý domácí produkt,
situace v regionech na základě zvolených ukazatelů – hrubý domácí produkt, podíl
nezaměstnaných osob a průměrná hrubá měsíční mzda,
stavební činnost v regionech, členěna dále na bytovou a nebytovou výstavbu a inženýrské
stavitelství,
závislost mezi stavební činností a výkonností,
zdroje investiční činnosti s přihlédnutím na evropské dotační prostředky,
hospodaření krajů České republiky ve sledovaném období, v členění na příjmy a výdaje
predikce vývoje ekonomiky a stavební činnosti v příštích letech.

Praktickým přínosem disertační práce pro praxi je posouzení a zhodnocení vztahu mezi výkonností
jednotlivých regionů a intenzitou investiční činnosti, která se v těchto regionech odehrává.
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Stavební činnost je důležitou hybnou silou celého hospodářství, a proto vzájemný vztah těchto
dvou stran je nezpochybnitelný. Velmi významnou součástí investičních projektů je jejich
financování. V posledních letech se na financování z velké části podílí také zdroje poskytované
Evropskou unií.
5.3

Shrnutí

V České republice, stejně jako v jiných ekonomicky vyspělých zemích, je stavebnictví jedním z
hlavních pilířů zajišťujících rozvoj ekonomiky. Stavebnictví se podílí na HDP cca 6 až 7 % a
zaměstnává téměř 9 % osob pracujících v civilním sektoru. Jde o sektor, který významově lze
zařadit mezi hlavní hospodářské sektory, jakými jsou energetika, zpracovatelský průmysl, doprava
apod. Stavebnictví, a s ním spojená investiční výstavba, přispívá v dlouhodobém horizontu k
vyváženému rozvoji území včetně vlivů na životní prostředí, vytváření podmínek pro podnikání v
dalších hospodářských sektorech a odvětvích, udržování sociální stability apod. Vyvážený rozvoj
území je umožněn díky napojení území na dopravní infrastrukturu, zvýšení ekonomického rozvoje
regionů atd.
Významným specifikem stavebnictví je výrazný podíl investic z veřejných prostředků.
Stavebnictví nenabízí produkty krátkodobé a přímo zcela nezbytné spotřeby pro obyvatelstvo, i
přesto je ale závislé na poptávce po dlouhodobějších investicích, a na potřebách a finančních
možnostech stavebníků investovat do nových staveb nebo provádět včasnou údržbu či modernizaci
stávajících staveb.
Jedná se o odvětví, které bylo jedním z nejvíce zasažených finanční a hospodářskou
v České republice, ale v celé EU. Současně také čelí zvýšené konkurenci
mimoevropských podnikatelských subjektů a strukturálním problémům, jako je
kvalifikovaných pracovníků, nízká atraktivnost pro mladé lidi z důvodu pracovních
omezená schopnost inovace a fenomén neohlášené práce.

krizí nejen
ze strany
nedostatek
podmínek,

Stavebnictví a investiční výstavba tvoří uspořádaný jednotný proces členěný do množství
navazujících, vzájemně závislých, propojených a koordinovaných činností, vyžadujících
komplexní systémový přístup k provádění a řízení její přípravy i realizace. Od prvotního záměru
až po dosažení cíle zahrnuje investiční projekt celou škálu technických, ekonomických, správních,
projektových, inženýrských, výrobních a stavebních činností, jejichž výsledkem je funkční stavba.
Přitom se vzájemně střetávají zájmy soukromé se zájmy veřejnými, k čemuž je nutná koordinace
a optimalizace obou těchto zájmů v souladu s příslušnou legislativou. Vhodně nastavený
legislativní systém může napomoci stavebnictví a procesu investiční výstavby stát se nositeli
prorůstových efektů.
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Abstrakt
Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování
výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční
činností, která se v regionech odehrává. Investiční činnost je sledována v podrobnějším členění na
projekty pozemního stavitelství a dopravní infrastruktury. Velmi významným zdrojem stavební
činnosti se v posledních letech stávají evropské fondy. Proto je v práci sledována závislost
projektů na finanční podpoře EU. Hlavním výstupem práce je nalezení možné souvislosti mezi
výkonností jednotlivých regionů České republiky a investiční činností v nich se odehrávající.

Abstract
The doctoral thesis deals with the management of regions construction investments. The aim of the
doctoral thesis is to monitor the efficiency of the regions of the Czech Republic, which is pursue
by gross domestic product indicator and investment activities that are held in the regions.
Investment activity is observed in detailed breakdowns on the projects of civil engineering and
transport infrastructure. Very important source of construction activity in recent years have
become the European funds. Therefore the thesis observe the dependence of the projects on EU
financial support. The main outcome of this doctoral thesis is to identify a possible link between
the performance of individual regions of the Czech Republic and investment activities occurring
here.

