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ABSTRAKT: 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality institucionálního prostředí na příkladu 

rizika korupce v oblasti veřejných zakázek a jejím vlivu na konkurenceschopnost regionů. 

Specificky je věnována pozornost souvislostem mezi korupčním rizikem ve veřejných 

zakázkách a ukazateli kvality veřejné správy, ekonomické výkonnosti a inovační výkonnosti. 

Teoretická část se zaměřuje na roli institucí v regionálním rozvoji a institucionální faktory 

ovlivňující konkurenceschopnost a inovační výkonnost regionů, dále na korupci a její 

projevy v oblasti veřejných zakázek. V empirické části jsou představeny meziregionální 

rozdíly míry korupce ve veřejných zakázkách v Evropě a vliv korupce ve veřejných 

zakázkách na kvalitu veřejné správy, ekonomickou výkonnost a inovační výkonnost. 

Výzkum ukazuje, že korupce ve veřejných zakázkách determinuje kvalitu institucionálního 

prostředí napříč regiony, zejména u západoevropských a středoevropských států. Naopak korupce 

ve veřejných zakázkách jen slabě ovlivňuje ekonomickou a inovační výkonnost regionů.  

 

Klíčová slova: instituce, inovace, konkurenceschopnost, korupce, veřejná zakázka 

 

 

ABSTRACT: 

This diploma thesis deals with the evaluation of the quality of institutions illustrated with 

example the risk of corruption in public procurement, and the impact of the quality of 

institutions on the regional competitiveness. Specifically, it focuses on the relationship 

between corruption risk in public procurement and indicators of the quality of government, 

economic performance and innovation performance. The theoretical part deals with the role 

of institutions in regional development, and institutional factors influencing the 

competitiveness and innovation performance of regions, as well as corruption and its 

manifestations in public procurement. The empirical part presents the European interregional 

differences in the level of corruption in public procurement, and the impact of corruption in 

public procurement on the quality of government, economic performance and innovation 

performance. Research shows the corruption in public procurement determines the quality 

of government across European regions, especially in Western and Central Europe. On the 

other hand, corruption in public procurement has little effect on the economic and innovation 

performance of regions. 

 

Key worlds: institution, innovation, competitiveness, corruption, public procurement 
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1. Úvod 

Hospodářský rozvoj evropských zemí a regionů je dlouhodobě diskutovaným tématem, 

především z důvodu jeho prostorové variability (Nijkamp 2007). Problematika regionálních 

rozdílů v rychlosti ekonomickém růstu a způsob jejich řešení provázel v posledních několika 

desítkách let celou řadu teorií a mnohé autory inspirovala v pokusu o vysvětlování jejich 

příčin (Skokan 2007). 

Územní nerovnoměrnosti jsou zapříčiněny celou řadou faktorů, které mohou být 

ekonomického i neekonomického charakteru. Významnými aspekty při jejich hodnocení se 

v průběhu let stal lidský kapitál, schopnost inovovat, vzdálenost od centra či institucionální 

prostředí (Skokan 2007). V posledních letech se stále častěji akcentují institucionální faktory 

jako možné příčiny regionálních nerovnoměrností. Instituce jsou v tomto smyslu 

považovány za stavebním kamenem budování konkurenceschopné a na inovacích založené 

ekonomiky (Rodriguez-Pose 2013). Hlubším mechanismům, jak instituce a její dílčí složky 

ovlivňují ekonomický rozvoj, byla však pozornost věnována jen omezeně. Kvalita 

institucionálního prostředí má přitom zásadní vliv na politickou stabilitu, výkonnost vlády, 

regulace nebo míru korupce (Kaufmann a kol. 1999).  

Právě korupce se stává fenoménem ovlivňujícím v různé míře téměř každou 

společnost, a proto je také stále častěji předmětem výzkumu řady oborů ekonomického, 

politologického či sociologického směru. Vysoká míra korupce se výrazně promítá na kvalitě 

veřejných institucí, které představují jeden z faktorů konkurenceschopnosti území. Při 

měření korupce však vyvstává celá řada problémů, nejčastěji spojených se způsoby jejího 

měření a dostupností objektivních dat. 

Konkrétním rizikem, kde se ukazují korupční praktiky jako zásadní problém, je oblast 

veřejného sektoru, respektive oblast veřejných zakázek. V oblasti zadávání veřejných 

zakázek se střetávají odlišné zájmy veřejných a soukromých subjektů, které často ústí k 

obcházení pravidel a zneužívání pravomocí. Projevy korupčních praktik jsou těžko 

zjistitelné, lze je však sledovat prostřednictvím vnějších projevů v podobě obtížně 

zdůvodnitelných nebo nehospodárných postupů (Mravcová 2009). 

Diplomová práce je zaměřena na oblast veřejných zakázek jako specifického 

mechanismu přerozdělování veřejných zdrojů, podle jehož charakteristik lze hodnotit kvalitu 

institucionálního prostředí a ekonomickou výkonnost regionu. Hlavním cílem práce je na 

základě údajů o veřejných zakázkách zhodnotit riziko korupce v regionech Evropy jako 
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dílčího ukazatele institucionální kvality, konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti 

regionů.  

Dílčím cílem bude: 

1. Porovnat regionální prostorové rozdílnosti kvality institucionálního prostředí na základě 

vybraných kritérií hodnotící korupční riziko v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

2. Analyzovat souvislosti mezi mírou korupce při zadávání veřejných zakázkách, kvalitou 

institucí a ekonomickou a inovační výkonností regionů Evropy. 

3. Zhodnotit, do jaké míry ovlivňuje korupce ve veřejných zakázkách rozvoj regionů 

Evropy. 

 

V návaznosti na cíl práce byly stanoveny výzkumné otázky vztahující se k jednotlivým 

dílčím cílům:  

1. Jak se mezi regiony liší úroveň kvality institucionálního prostředí v kontextu míry 

korupce ve veřejných zakázkách? 

2. Do jaké míry je korupce ve veřejných zakázkách významným determinantem 

ovlivňujícím kvalitu institucionálního prostředí, ekonomickou a inovační výkonnost 

regionů? 

3. Jakým způsobem ovlivňuje míra korupce v procesu zadávání veřejných zakázek rozvoj 

ve stabilně konkurenceschopných regionech a méně vyspělých regionech?  

 

Výzkumné otázky budou ověřovány na základě statistických metod vycházejících z dat o 

veřejných zakázkách, kvalitě institucí, inovační a ekonomické výkonnosti na úrovni regionů 

Evropy.  
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2. Konceptuální východiska k institucionální kvalitě 

regionů 

Instituce jsou nejčastěji formulovány jako soubor pravidel, podle kterých se společnost řídí 

a která mají vliv na chování jednotlivých subjektů na trhu. Případně mohou být chápány také 

jako konkrétní organizace. V současné době je v oblasti ekonomické geografie stále častěji 

prosazován význam institucionálních faktorů pro hospodářský rozvoj (např. Acemoglu a  

kol. 2004, Glaeser a kol. 2004, Siyakiya 2017). Z ekonomického hlediska jsou zásadními 

institucionálními faktory ty, jež mají vliv na ekonomickou výkonnost, patří mezi ně např. 

politická kultura, regulace, vlastnická práva, daňový systém aj. V této souvislosti lze 

podpořit ekonomický růst pomocí vhodně zvoleného souboru politických a ekonomických 

institucí.  Podle některých autorů je způsob, jakým je formováno institucionálního prostředí 

dokonce klíčovým aspektem ekonomické výkonnosti regionů, od kterého se odvíjí postavení 

v rámci národní ekonomiky (Siyakiya 2017). Při dosahování hospodářského rozvoje nehrají 

klíčovou roli ani tak samotné instituce, jež utvářejí charakter území, jako spíše specifické 

institucionální faktory charakterizující každé území (Rodrigues-Pose 2019).  

Současný konceptuální rámec však neposkytuje jednotnou definici institucí, ani 

nedokáže přesně definovat role jednotlivých institucí v hospodářském rozvoji. Podle 

Douglase Northa, představitele nové institucionální ekonomie, který jako jeden z prvních 

zdůraznil vliv institucí na hospodářský rozvoj, je lze charakterizovat jako „pravidla hry“, 

kterými společnost utváří politické, ekonomické a sociální interakce (North 1990). 

Hospodářství, ve kterém jsou nastavena dobře fungující pravidla, pak přispívá k 

transparentnosti a zároveň podněcuje růst a prosperitu (Breinek 2006). 

 

2.1. Institucionální přístup v regionálním rozvoji 

Většina teorií regionálního rozvoje donedávna zdůrazňovala jako hlavní aktéry rozvoje 

převážně jednotlivce a soukromé subjekty. Často opomíjeným aktérem, na kterého je však v 

současnosti kladen stále větší důraz, jsou instituce. Instituce je pojem, se kterým operuje 

řada vědních disciplín, a i přes některé z podobností je každá z nich chápe odlišným 

způsobem. V důsledku toho se v literatuře setkáme s jejich odlišným pojetím v závislosti na 

oboru studia. Některé studie zdůrazňují roli neformálních aspektů (společenských norem, 

kulturních hodnot atd.), jiné se naopak zaměřují na formální prvky (zákony, předpisy atd.). 



12 
 

Samotný ekonomický pohled bere v potaz převážně formální instituce (tj. organizace), 

zejména proto, že figurují jako prvek v interakcích mezi různými hospodářskými subjekty, 

např. mezi vládou či firmami (Rodrigues-Pose 2019). Role institucí a jejich význam v 

hospodářském pokroku patří bezesporu v rámci institucionálních přístupů k jednomu z 

klíčových a dynamicky se rozvíjejících témat posledních let. Institucionální přístup 

zapříčinil vznik řady nových konceptů a teorií, které při svém studiu přisoudily mimo jiné 

význam i lokálním a regionálním ekonomikám (Wood, Valller 2004).  

Institucionální teorie se začaly formovat již na konci 19. století se vznikem nového 

teoretického směru v ekonomii – institucionalismu. Vycházejí z předpokladu, že právě 

instituce hrají podstatnou roli v ekonomickém chování jednotlivců či společenských skupin 

a významně se podílejí na ekonomickém růstu a výkonnosti regionu. K jednomu z hlavních 

představitelů teorie, jenž se soustředil při svém zkoumání na psychologické aspekty institucí, 

patřil Thorstein Veblen. I přes odlišný přístup je jako další spoluzakladatel považován John 

R. Commons. V jeho pojetí byla pozornost věnována zejména právní formě institucí. 

Rozdílné pojetí této teorie u obou autorů však nebránilo definovat společné charakteristické 

rysy, na které mohli dále navazovat další autoři (Vymětal, Žák 2016). 

Z původního pojetí institucionalismu vycházel i směr Nová institucionální ekonomie 

s počátky formující se od 60. let 20. století. Čelním představitelem směru se stal Douglass 

C. North (Mlčoch 2005). Nová institucionální ekonomie byla prvním teoretickým směrem, 

který si začal blíže všímat příčin ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony a 

zeměmi. Hlavním předpokladem teorie byla myšlenka, že dosahování ekonomické 

výkonnosti je ovlivněno institucionálním prostředím, respektive současně platnými 

institucemi (Blažek, Uhlíř 2011). Instituce jsou v tomto pojetí dokonce považovány za 

faktory vyvolávající rozdílná tempa hospodářského růstu jednotlivých zemí a natolik 

ovlivňující ekonomický rozvoj, že upozaďují lidský kapitál či obchodní nebo technologické 

transfery. Nová institucionální ekonomie i přes svůj dlouholetý vývoj není následována 

jedním myšlenkovým směrem, důvodů může být několik, např. komplikované definování 

samotného pojmu instituce nebo jeho odlišné chápání v jednotlivých vědních disciplínách 

(Vymětal, Žák 2016). 

Nová institucionální ekonomie rozlišuje instituce formální a neformální. Za formální 

jsou považována univerzální, převoditelná a formalizovaná (kodifikovaná) pravidla 

zahrnující ústavy, zákony, charty, nařízení a předpisy, stejně tak jako složky, jež jsou jejich 

součástí, např. vlastnická práv a smlouvy (Rodriguez-Pose 2013). Kvalita formálních 
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institucí má potenciálně velký dopad na ekonomický rozvoj. Jako častý nástroj formálních 

institucí rozvíjejících znalostní ekonomiku jsou uváděny například přímé zahraniční 

investice (Andrés 2013). Za neformální instituce pak považujeme vše, co je dané spontánně 

či na základě historických skutečností, jako například zvyky, tradice a morálka. V tomto 

ohledu jsou lidé ovlivňováni neformálními institucemi v procesu jejich socializace (Breinek 

2013). Každé prostředí, které je postaveno na obecně přijímaných zákonech a pravidlech 

(formálních institucích), se na druhé straně neobejde bez sociálních norem, skupinových 

rituálů a neformálních vztahů (neformálních institucí) (Rodriguez-Pose 2013). 

 Se studiem politických procesů v regionálním rozvoji se současně rozšířila také 

základna pro vznik nových institucionálních teorií. Od 80. let 20. století se mezi teoriemi 

regionálního rozvoje začínaly prosazovat přístupy, které přisuzovaly příčiny regionálních 

nerovnoměrností specifickému sociokulturnímu a institucionálnímu prostředí jednotlivých 

regionů. Podle čelního představitele Nelsona jsou determinanty hospodářského růstu 

spatřovány v několika oblastech. Jedná se o rozdíl v technologiích, inovacích a procesech 

učení se, dále v chápání principů fungování firem, a nakonec v roli institucí a v 

institucionálních praktikách. Pojem instituce je zde brán v nejširším pojetí, jako 

institucionalizované praktiky či zrutinizované chování. Podle institucionální teorie se s 

rozvojem vyspělých technologií stává stále více faktorů ovlivňující růst regionu 

přenositelných. Důležitou konkurenční výhodou se stávají znalosti a inovace a schopnost je 

tvořit a pracovat s nimi. Ačkoli i schopnost inovovat je díky moderním technologiím do 

určité míry přenositelná, mnoho znalostí lze získat pouze díky specifickému 

institucionálnímu prostředí. Tyto znalosti zahrnují například způsob dosahování konsenzu, 

způsob předávání informací o nových postupech nebo metody stimulace pracovníků 

(Blažek, Uhlíř 2011). 

 V současných teoriích regionálního rozvoje existuje několik teorií, které se 

zabývají institucemi jako aktéry regionálního rozvoje. Pro účel této práce budou v 

následujícím textu přiblíženy teorie regionálních inovačních systémů a koncept triple helix, 

jenž s kvalitou institucí a rolí veřejného sektoru intenzivně pracují. 

 

2.1.1. Regionální inovační systémy 

Zastřešující rámec institucionálních teorií regionálního rozvoje představuje koncept 

regionálních inovačních systémů (RIS). Pojem byl zaveden v 90. letech 20. století a navázal 
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na koncept národních inovačních systémů. Na rozdíl od národního inovačního systému hraje 

pro tvorbu inovací hlavní roli regionální úroveň, a to zejména z důvodu větší koncentrace, a 

tedy snazší spolupráce subjektů v prostředí na nižší řádovostní úrovni (Blažek, Uhlíř 2011). 

Význam regionální úrovně je na rozdíl od národní vyzdvihován z několika důvodů. Prvním 

důvodem jsou časté odlišnosti jak v průmyslové specializaci, tak v inovační výkonnosti i 

mezi samotnými regiony. Dalším důvodem je fakt, že přelévání znalostí, které jsou klíčové 

v inovačním procesu, je v mnoha případech prostorově ohraničeno. Za třetí, důležitou roli 

v inovačním procesu hrají tacitní znalosti, které vyžadují geografickou blízkost. A nakonec, 

instituce jsou často vázány na konkrétní území (Tödling a Tripl 2005). Regiony disponují 

jak určitým stupněm samosprávy, tak know how a finančními i lidskými zdroji a mohou 

zásadně ovlivnit rozvoj svého území. Stát v této souvislosti přejímá spíše roli založenou 

na posilování znalostní ekonomiky (Bathelt 2003).  

Za regionální inovační systémy je podle Cooka považována široce chápaná 

institucionální infrastruktura složená z aktérů veřejného i soukromého sektoru, která vytváří 

podmínky pro tvorbu a šíření znalostí. RIS rozlišuje dva subsystémy, jejichž vazby uvnitř 

regionu, ale i směrem k vnějšímu okolí, jsou klíčové v procesu učení se. První subsystém 

zahrnuje veřejné a soukromé výzkumné a vzdělávací instituce, které znalosti produkují. 

Druhý subsystém tvoří nejčastěji soukromé firmy, které znalosti využívají, nicméně i ty se 

často rovněž podílejí na jejich vytváření (Blažek, Uhlíř 2011). Oba tyto subsystémy jsou 

úzce napojeny na regionální politiku daného území, zajištěnou například orgány veřejné 

samosprávy nebo rozvojovými agenturami, která může nastavením vlastní inovační politiky 

významně ovlivnit fungování RIS (Tödling a Tripl 2005). Se subsystémy je také 

neodmyslitelně spjato neformální institucionální prostředí v podobě podobných hodnot či 

vzájemné důvěry nastavené mezi klíčovými aktéry (Blažek, Uhlíř 2011).  

 

2.1.2. Triple helix 

Vztah mezi akademickou sférou, firmami a vládou byl hlouběji rozpracovány na začátku 21. 

století v modelu trojité šroubovice (triple helix). Tyto subjekty tvoří společnou znalostní 

základnu, kde dochází k přelévání znalostí a vytváření vzájemných vazeb  

(Skokan 2010). Do popředí zájmu se dostávají zejména inovace, důraz je kladen na 

akademickou sféru jako zdroj ekonomického rozvoje. Univerzity jsou nejen důležitým 

poskytovatelem znalostí, ale také se stávají základnou pro rozvoj inovačních myšlenek a 
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nápadů firem. Podnikatelské prostředí naopak mnohdy samo využívá možnost vzdělání v 

prostředí univerzit. Vláda pak často určuje pravidla nebo prostřednictvím finanční podpory 

pomáhá realizovat inovační procesy. Podle triple helix právě dobře rozvinutá spolupráce 

mezi těmito třemi subjekty a vzájemné povědomí o svých problémech jsou zdrojem 

konkurenční výhody RIS (Etzkowitz 2003). 

Každou ze šroubovic je však nutné brát jako individuální subsystém, který se také 

individuálně vyvíjí, proto je i k jejím mechanismům nutné přistupovat, jak samostatně 

v rámci jednotlivých šroubovic, tak v interakci probíhající mezi šroubovicemi navzájem  

(Blažek, Uhlíř 2011). Výrazným rysem šroubovice je její měnící se charakter v důsledku 

technologického vývoje, změn tržních sil nebo změn v politickém a institucionálním 

prostředí. Vzájemné vazby mezi jednotlivými subsystémy pak přispívají k tvorbě příznivých 

podmínek pro efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru (Etzkowitz 2003). 

 

2.2. Role institucí při usměrňování regionálního rozvoje 

Národní úroveň byla tradičně brána jako hlavní úroveň, na kterou se soustředily hospodářské 

politiky EU při posilování konkurenceschopnosti. V důsledku globalizace však postupně 

ztratila na významu a její místo zaujala nižší řádovostní úroveň – regionální, v některých 

případech ovšem i lokální. Pozornost byla věnována specifickým místním a regionálním 

faktorům jako klíčovým prvkům v ekonomickém rozvoji regionů (Nagyházi 2015). 

Institucionální prostředí a jeho kvalita je považováno jako klíčový faktor rozvoje území při 

realizaci regionálních politik (Rodrigues-Pose 2010). 

Ačkoli je již známo, že kvalita institucí je podstatná pro hospodářský rozvoj regionu, 

pochopit, na kterých institucích při rozvoji záleží, není zcela jednoduché. Zatímco například 

investice do infrastruktury, vzdělávání nebo inovací bývají, navzdory složitosti těchto 

faktorů, poměrně snadno pochopitelné a implementovatelné, pojem institucí je 

subjektivnější a méně jasný. Specifické podmínky každého území neumožňují aplikovat 

univerzální přístup, který by zaručil pozitivní dopad na rozvoj každého území. Problémy 

mohou nastat v souvislosti s prostorovou a časovou variabilitou institucí či stanovování 

správné kombinace formálních a neformálních institucí (Siyakiya 2017). I samotná kvalita 

institucí není zcela jasným pojmem, zejména kvůli široké škále působících faktorů, z nichž 

jsou některé také obtížně měřitelné. Objektivní ukazatele založené na veřejně dostupných 

datech, o které se opírá i řada studií, nabízí například Světová banka prostřednictvím 
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worldwide governance indicators (WGI). V jejím pojetí klíčové dimenze institucionální 

kvality tvoří možnost obyvatelstva zasahovat do věcí veřejných, politická stabilita a absence 

násilí, právní stát, efektivita vlády, účinné regulace nebo kontrola korupce  

(Kaufmann a kol. 2010). 

Instituce na regionální úrovni nejenom usměrňují hospodářskou činnost, ve velké míře 

jsou také zodpovědné za její úroveň a účinnost. Rozvoj území a jeho hospodářský růst 

zajišťují vytvářením dobrých podmínek pro investice, ekonomickou spolupráci a obchod, 

zároveň tím snižují riziko sociální a politické nestability a vytváří dobré podmínky pro 

tvorbu znalostí a inovací. Rozvoj území je dále závislý na rovnováze mezi formálními a 

neformálními institucemi. Formální instituce mají schopnost minimalizovat rizika, nejistoty 

a korupci v tržním prostředí. Neformální instituce jsou důležité pro vytváření a posilování 

vzájemných vazeb. O realizace opatření, které vytvoří efektivní institucionální prostředí 

napříč regiony EU, však panuje neshoda. Jisté je, že právě regionální specifika 

institucionálního prostředí by měla být při realizaci rozvojových strategií zohledněna 

(Rodrigues-Pose 2013). 

V rozvojových strategiích doposud nebyl výrazně brán v úvahu ani vztah mezi 

institucemi a ekonomickým rozvojem. Úloha institucí při hospodářském růstu je přitom 

podle mnohých studií signifikantní (např. Tamilina 2014, Acemoglu, Robinson 2010) a měla 

by být součástí politických doporučení při sestavování rozvojových strategií (Rodrigues-

Pose 2020). Pro jejich zohlednění však neexistuje dostatek podložených informací, na 

kterých by mohly spolehlivé politiky vzniknout. I když jsou rozdíly v institucionální kvalitě 

jedním z rozdílů v ekonomické prosperitě napříč regiony, způsobu, jakým lze dosáhnout 

změn v mechanismech fungování institucí nebyla zatím dostatečně věnována pozornost 

(Persson 2013).  Hodnocení, jaké instituce jsou pro hospodářský rozvoj stěžejní a jakým 

způsobem by pokroku mělo být dosaženo tak není zcela jasné, a proto je i jejich 

implementace do rozvojových strategií komplikovaná. 

 

2.2.1. Inovační politika a význam institucí 

Státy a jejich regiony jsou v důsledku globalizace vystaveny stále se zvyšujícím nárokům a 

konkurenčnímu tlaku ze strany měnícího se socioekonomického prostředí. Evropské 

rozvojové politiky se ve snaze reagovat na probíhající změny přizpůsobují novým 

podmínkám a jejich nedílnou součástí je i rozvoj ekonomik založených na znalostech a 
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inovacích. Podpora inovací se stala jedním z klíčových cílů EU, který je rovněž 

implementován jako dílčí priorita ve strategii Evropa 2020 (MMR 2014). Právě dobře 

fungující institucionální podmínky jsou významným činitelem při dosahování 

technologického pokroku a vytváření inovací, které jsou také neodmyslitelně spjaty s větším 

hospodářským rozvojem a konkurenceschopností regionů. Jak zdůrazňuje Rodrigues-Pose 

(2014), regiony disponující institucemi, které navrhují a realizují účinné politiky a zároveň 

jsou schopny omezit korupční tendence, mají větší předpoklad stát se inovativnějšími než 

regiony s neúčinnou vládou a rozšířenou korupcí.  Zejména neúčinné, netransparentní a 

zkorumpované vlády mohou představovat zásadní překážku při budování inovační kapacity 

(Rodrigues-Pose 2014). 

Podpora znalostní ekonomiky stojí na čtyřech základních pilířích – vzdělání, 

informační infrastruktura, inovace a ekonomické a institucionální podmínky. Přičemž 

všechny pilíře na sebe vzájemně působí a ovlivňují se. Dobré institucionální podmínky jsou 

stěžejní oblastí, jelikož představují základ, na kterém jsou utvářeny ostatní pilíře (World 

Bank 2007). Jejich význam spočívá ve vytváření politik lokálními a regionálními orgány, 

které jsou tak umístěny v samotném středu procesu navrhování a provádění strategií. Tyto 

orgány spojují příslušné regionální aktéry a vytváří tak prostředí pro identifikaci klíčových 

inovačních aktivit a dlouhodobých strategických priorit (Rodrigues-Pose 2014). 

V minulosti byl omezený úspěch inovační politiky často přisuzován nedostatku 

fyzického a lidského kapitálu či geografické vzdálenosti od hlavních inovačních center, 

proto byl na tyto oblasti kladen důraz i v rozvojových strategiích. Zatímco některé regiony 

se staly dynamicky se rozvíjejícími, technologicky vyspělými a prosperujícími oblastmi, jiné 

se i po rozvoji kvalitní infrastruktury, lidského kapitálu a inovačních kapacit, potýkaly s 

ekonomickým úpadkem. Snaha o pochopení, proč i nadále dochází k divergencím u zdánlivě 

podobných regionů, i přesto, že byly rozvojové strategie stavěny na základních teoriích 

hospodářského rozvoje, se stalo jedním z často zkoumaných témat (Rodrigues-Pose 2014). 

Větší pozornost jim začala být věnována zejména v posledních letech, kdy se začala stále 

více prosazovat myšlenka role veřejného sektoru jako iniciátora konkurenčních výhod 

(European Commission 2006). 

Mnoho vyspělých zemí považuje za klíčovou úroveň ekonomické prosperity celého 

státu regionální úroveň. Stále více kompetencí je proto přesouváno z centra na nižší úroveň, 

kde hrají klíčovou roli regionální samosprávy (Wood, Valler 2004). Instituce mají silný vliv 

na dynamiku inovací, a to zejména v regionech s vysokým stupněm samosprávy a 
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hospodářské autonomie. V řadě evropských zemí byly posíleny pravomoci v oblasti 

inovačních politik na regionální úroveň, tímto způsobem tak mohl být rozšířen legislativní 

dosah spojený s výzkumem, vývojem a inovacemi (Rodrigues-Pose 2014). Důvodem 

přesunutí kompetencí na orgány regionální úrovně je dosažení větší efektivity spojené s větší 

informovaností o potřebách rozvoje regionu a s větší zodpovědností ke svým voličům 

(Blažek, Uhlíř 2011). Decentralizované institucionální prostředí může na jedné straně díky 

snížené vzdálenosti mezi osobami s rozhodovací pravomocí a společností vytvořit silné 

vazby a posílit důvěru, na druhé straně ovšem může zvýšená odpovědnost také vést k 

většímu riziku vzniku negativních mechanismů spojených například s korupčním chováním 

(Rodrigues-Pose 2020). 

 

2.2.2. Instituce jako faktor regionální konkurenceschopnosti 

Konkurenceschopnost je stále častěji používána v souvislosti s hodnocením úspěšnosti 

ekonomik, prosperity či životní úrovně států. Územní konkurenceschopnost však není pojem 

založený na jednotném přístupu, proto jej nelze ani jednoznačně definovat. V současnosti 

existuje několik přístupů jejího hodnocení. Rozdíly mezi zeměmi jsou nejčastěji měřeny 

podle ekonomických ukazatelů, jako je HDP, míry nezaměstnanosti nebo přímých 

zahraničních investic. Jakou kombinaci indikátorů zvolit při posuzování příčin rozdílů však 

není zcela jasné (Viturka 2007). Hodnocením konkurenceschopnosti na světové úrovni se 

zabývá např. Centrum pro konkurenceschopnost IMD (IMD World Competitiveness Center) 

nebo Světové ekonomické fórum (Word Economic Forum). IMD se ve své Světové ročence 

konkurenceschopnosti řídí ukazateli setříděnými do čtyř hlavních faktorů: ekonomická 

výkonnost, účinnost vlády, efektivita podnikání a infrastruktura. Světové ekonomické fórum 

ve Zprávě o globální konkurenceschopnosti bere v potaz institucionální prostředí, trh, lidský 

kapitál a inovační prostředí. Konkurenceschopnost států či regionů je výsledkem mnoha 

faktorů, proto je při jejich hodnocení nutné zohlednit také kulturní, sociální a institucionální 

rozdíly. 

Za nositele národní konkurenceschopnosti jsou však čím dál častěji považovány 

regiony zejména díky interakci mezi firmami a tvůrci znalostí (Viturka 2006). Evropská 

komise definuje konkurenceschopnost jako schopnost regionů generovat relativně vysoké 

příjmy a úroveň zaměstnanosti při vystavení mezinárodní konkurenci. V poslední době je v 

souvislosti s udržitelným a konkurenceschopným rozvojem zmiňována také kvalita života  

(Pavelková 2009). Obecně lze konstatovat, že konkurenceschopný region disponuje vysokou 
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životní úrovní, kvalifikovanou pracovní silou, kvalitní infrastrukturou, technologickou 

vyspělostí, schopností inovovat apod.  Konkurenceschopnost regionů je ovlivněna 

strukturou ekonomických aktivit, strukturou firem a jejich postavením v GPN/GVC, úrovní 

inovací, dostupností regionů a úrovní dosaženého vzdělání pracovních sil. Na základě těchto 

faktorů se projevuje efektivita institucí, zejména fungování veřejné správy (Skokan 2004). 

Podle Northa (1990) jsou instituce základním faktorem dlouhodobé výkonnosti 

ekonomik. Někteří autoři dokonce uvádějí, že jejich kvalita převyšuje tradiční faktory 

rozvoje (Rodrigues-Pose 2013). Různé typy institucí nejen utvářejí pravidla, které ovlivňují 

hospodářskou činnost, ale také reflektují, jakými faktory jsou řízeny ekonomické interakce. 

Dlouhodobé ekonomické výsledky tak bývají častěji výsledkem institucionálních podmínek 

než jiných ekonomických faktorů (Rodrik 2004). Rodriguez-Pose (2020) zdůrazňuje, že 

funkce institucí jsou rozvojovými strategiemi vymezeny na národní úrovni, proto je obtížné 

vytvořit ideální institucionální prostředí zaměřené na specifické podmínky každého území 

na regionální úrovni. Institucionální prostředí je také odrazem historických procesů, jeho 

kvalita se tedy dá uvažovat jako výsledek dlouhodobého vývoje, a proto je těžké změnit ji 

politickými intervencemi. Podle Acemoglu a kol. (2005) kvalita institucí ovlivňuje 

ekonomický růst především vytvářením příznivého prostředí pro technologické změny, 

tvorbu inovací a organizace hospodářské produkce. V této souvislosti by instituce neměly 

být brány jako jeden z faktorů konkurenceschopnosti území, ale spíše jako proměnnou, která 

umožnuje vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj technologií a hospodářský růst. 

V současnosti neexistuje ideální soubor institucí, kterými by mělo území disponovat a 

které by zaručovaly ekonomický úspěch. Při jejich tvorbě by měly být zohledněny 

individuální podmínky a charakteristiky, jimiž se jednotlivé země vyznačují (Breinek 2006). 

 

2.2.3. Kvalita institucí v regionech EU 

V rámci EU existují stále výrazné rozdíly v kvalitě formálních i neformálních institucí. 

Ačkoli všechny členské státy přijaly formální pravidla EU zahrnuta v tzv. Acquis 

Communautaire („komunitární bohatství“), fungování institucí se na regionální i národní 

úrovni značně liší. Důvodem rozdílů je v některých případech pouze přijetí požadavků nikoli 

jejich prosazování, což je znatelné zejména v případě bývalých tranzitních zemí střední 

Evropy, jako např. Maďarska, Polska, Česka nebo Slovenska (Roodriguez-Pose 2013). 
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V různých částech Evropy můžeme pozorovat různou úroveň korupce, chování 

sledující pouze vlastní prospěch či špatnou kvalitu řídících orgánů (Ebben 2009). Všechny 

tyto aktivity se určitým způsobem podílejí na fungování území a vytvářejí odlišnosti v úrovni 

transparentnosti a účinnosti institucí. Odpovědná a transparentní vláda složená z 

důvěryhodných osob, která hájí zájmy místní komunity, bude mít s největší 

pravděpodobností větší šanci dosáhnout sociálního a ekonomického rozvoje než vláda se 

zkorumpovanými politiky (Roodriguez-Pose 2013). 

Při hodnocení kvality institucionálního prostředí vyvstává otázka, jaký je správný 

způsob, jak lze institucionální kvalitu měřit. Problémy spojené s rozdílným měřením různých 

aspektů kvality institucí byly projednávány již v polovině 90. let, jednalo se zejména o 

rozdíly v měření míry korupce. V současné době existuje několik výzkumných ústavů 

zabývající se těmito otázkami, jedná se například o Transparency International nebo 

Světovou banku.  (Rothstein 2015). Na základě jejich výsledků, které berou v potaz 

ukazatele jako je míra korupce, respektování zákonů či efektivita vlády, můžeme pozorovat 

významné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU. Existuje skupina zemí vyznačující se 

trvale nízkou mírou korupce, vysokou efektivitou vlády či kvalitou byrokracie, na druhé 

straně jsou zde státy s výrazně nižší úrovní (OECD 2010). 

Pro specifičtější zkoumání kvality institucí byl Institutem kvality veřejné správy 

(Quality of Government Institute) Univerzity v Göteborgu vyvinut index kvality veřejné 

správy operující s územními celky NUTS 2. Index slouží k zachycení různých aspektů 

kvality veřejné správy, jako je například kontrola korupce, zásady právního státu, účinnost 

veřejného sektoru nebo odpovědnost státu (Charron 2013).  Podle indexu se kvalita institucí 

v rámci zemí i jejich jednotlivých regionů významně liší. V některých případech země 

nevykazují významnou variabilitu regionálních dat, a proto jsou výsledky na národní úrovni 

dostatečné pro poskytnutí vypovídajících údajů. U některých zemí však může být národní 

úroveň značně zavádějící, jelikož v důsledku podhodnocuje či nadhodnocuje své regiony 

(European Commission 2011b). 
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3. Korupce 

Korupce je fenomén postihující v různých formách a variantách všechny úrovně společnosti. 

Na korupci lze nahlížet z různých úhlů pohledu, proto i její definování může být v závislosti 

na kontextu odlišné. Světová banka popisuje korupci jako „zneužití veřejné pravomoci (síly) 

k soukromému prospěchu“ (Hellman 2000). Obecně se dá za korupci označit vztah dvou 

stran, přičemž jedna ze strany zneužívá svého postavení k neoprávněnému jednání za účelem 

vlastního obohacování (Kotlánová 2018). 

Korupce je považována za jednu z nejzávažnějších překážek rozvoje, která se stala v 

posledních letech předmětem výzkumu mnoha autorů a organizací (např. Světová banka, 

Transparency International atd.). Celá řada studií se zabývá způsobem jejího měření, 

příčinou vzniku, ekonomickými a politickými korupčními aktivitami a jejím pozitivním či 

negativním vlivem na ekonomickou výkonnost. Převážná část literatury bere vztah mezi 

korupcí a ekonomickým růstem jako překážku v podnikání způsobující nesprávnou alokaci 

finančních zdrojů (Svensson 2005, Collonnelli a Prem 2017) či neefektivní poskytování 

vládních výdajů (Del Monte, Papagni 2001). Někteří autoři však uvádějí i pozitivní vztah 

korupce na ekonomický růst v podobě urychlení byrokratických procedur, které umožní 

firmám efektivněji využít čas. V této souvislosti se předpokládá, že korupčních praktik 

mohou využít pouze schopné a fungující firmy disponující dostatečnými finančními 

prostředky, a tudíž jsou i nejvhodnějšími kandidáty pro přidělení zakázek (Ertimi, Saeh 

2013). 

V ekonomických teoriích byla korupci věnována větší pozornost zejména v rámci nové 

institucionální ekonomie. V jejím pojetí je kvalita institucionálního prostředí jeden z 

klíčových faktorů ovlivňujících míru korupce. Prostředí s nízkou mírou korupčních praktik 

se vyznačuje stabilní vládou a stabilním a nezaujatým právním systémem, ve kterém dochází 

k dodržování právních norem. V dlouhodobé perspektivě je kvalitní institucionálního 

prostředí zásadní, jelikož poukazuje na vysokou životní úroveň, která dále ovlivňuje nejen 

ekonomickou úroveň, ale jeví se také jako zásadní v boji proti korupci (Kotlánová 2018). 

Chápání korupce jako formy instituce, spíše než jako formy nedovoleného chování, je 

alternativní způsob, jak změnit pohled na příčiny i důsledky celého jejího pojetí. V této 

souvislosti je korupce chápána spíše jako „pravidla hry“. Převážná část teorií předpokládá 

korupci jako trestné chování, jejíž institucionálními determinanty jsou různé mechanismy 

založené na odpovědnosti, jako například volební pravidla. Podle tohoto pojetí by k jejímu 
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odstranění měly vést podněty vycházející z institucionálního prostředí, zdůrazňuje tak 

vertikální vztah mezi volenými a volícími. Nahlížení na korupci jako na instituci naopak 

zdůrazňuje horizontální vztah mezi různými sektory společnosti, které mohou či nemusí mít  

z korupce užitek (Teorell 2007). Jednotlivci jednají v souladu s kulturně podmíněnými 

sociálními normami, které řídí jejich etické chování. Boj proti korupci je tedy věcí měnící se 

společenské normy. S ohledem na toto pojetí hodnocení institucionální kvality je korupce 

brána jako „sociální past“. Pokud je tedy korupční chování očekávané, je potom i společnost 

více nakloněna jednat zkorumpovaně. Naopak pokud ve společnosti existuje vyšší míra 

důvěry, předpokládá se i čestnější chování (Rothstein 2015). 

 

3.1. Vliv korupce na konkurenceschopnost regionů 

Názory na vliv korupce na ekonomickou výkonnost se mohou lišit, ve většině pojetí je však 

vnímána jako negativní faktor ekonomického růstu (např. Ebben, Vall 2009, Gyimah-

Brempong 2002, Mo 2001). Daň, kterou korupce často představuje při překonávání 

byrokratických překážek, oslabuje vůli podnikatelů investovat a snižuje tak podíl 

soukromých investic. Korupce může být příčinou nízkých státních příjmů a později tedy i 

vládních výdajů způsobený například daňovými úniky. V neposlední řadě může být 

spojována s neefektivní alokací vládních výdajů.  Všechny tyto faktory představují určitou 

bariéru v ekonomické výkonnosti. (Lederman 2001). 

Pozitivní účinek korupce na ekonomickou výkonnost je argumentován na příkladu, 

kdy dochází pomocí korupčních praktik k získání vlivu při rozhodovacích procesech ve 

snaze podpořit ekonomickou činnost a inovační aktivity podnikatelů. Jedním ze zastánců 

pozitivního vlivu korupce je například Huntington (1968), který zdůrazňuje roli úplatků při 

překonávání byrokratických bariér, které brání hospodářské činnosti. Tento názor je však 

v literatuře ojedinělý, ve vetší míře převažují tvrzení, které vnímají korupci ve vztahu 

k regionálnímu rozvoji a hospodářskému růstu negativně. Ekonomická výkonnost se také 

odvíjí od způsobu, jakým se změní institucionální prostředí jako celek. Snížení korupce 

může mít v různých institucionálních prostředích různý dopad, a proto se i dopad na 

ekonomiku může lišit. Dopad korupce na hospodářský růst tak nelze brát samostatně, aniž 

by nebyl zohledněn celý institucionální rámec. I přes existující specifika, vztah korupce a 

hospodářského růstu se odlišuje zejména na základě politického systému, politické stability, 

vlastnického práva a kulturního prostředí (Ebben 2009). 
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3.2. Vliv institucí na velikost korupce 

Korupce je determinována celou řadou faktorů, mezi něž patří i kvalita institucionálního 

prostředí. Důležitou proměnnou ovlivňující korupci patří například vláda, která je často úzce 

propojena s podnikatelskou sférou. Zájmy soukromého sektoru a voličů vlády jsou většinou 

rozdílné, proto vzniká i větší prostor pro rozvoj korupce. Pokud je vláda zodpovědná vůči 

svým voličům, míra korupce se snižuje. Další projev korupce se objevuje v institucionálním 

prostředí v souvislosti s existující byrokratickou zátěží a její závislostí na vládě. V tomto 

případě dochází k vybírání úředníků do svých pozic spíše na základě známosti než 

objektivity (Kotlánová 2018). 

Rolí institucí a geografických faktorů při zkoumání rozdílné míry korupce se zabýval 

například Becker (2009), který poukázal na souvislost šíření korupce v geograficky blízkých 

regionech. Dochází k závěru, že dobře fungující institucionální prostředí povede ke snížení 

korupce jak v samotném regionu, tak v regionech okolních. Podle autorů univerzity v 

Göteborgu jsou rozdíly v kvalitě institucí v regionech jednotlivých zemí stejně důležité jako 

rozdíly mezi zeměmi (Charron 2015). Příkladem mohou být regiony Itálie, které se 

vyznačují výraznými územními rozdíly. Zatímco v severních regionech je kvalita institucí 

na srovnatelné úrovni s nejvýkonnějšími německými spolkovými zeměmi, jižní regiony se 

podobají nejméně výkonným zemím EU. Velké rozdíly lze však najít i v jiných zemích EU, 

a proto vysvětlení na nižší, než celostátní úrovni hraje často důležitější roli než na úrovni 

mezinárodní (Charron 2014). Při zkoumání míry korupce existuje několik důvodů, proč je 

dobré zabývat se jejím výskytem na regionální úrovni. Zejména v rozvinutých státech 

disponují místní samosprávy širokým souborem pravomocí v oblasti územního plánování, 

udělování povolení nebo při zadávání veřejných zakázek (Rothstein 2015), zvýšená 

odpovědnost tak může představovat větší riziko korupčního chování. 

 

3.3. Měření korupce 

Většina výzkumů zaměřených na příčiny korupce byla prozatím realizována na mezinárodní 

úrovni, proto jsou i data dostupná převážně na národní úrovni. Patří mezi ně například 

kompozitní ukazatel kontroly korupce v rámci celosvětového hodnocení kvality institucí 

sestavovaného Světovou bankou nebo index vnímání korupce (CPI) od Transparency 

International (Charron 2015). Podle Anderssona (2009) můžou ve spojitosti s ukazateli 

korupce nastat problémy v jejich spolehlivosti. Jedním z problému je, že část jich je 
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zaměřena na hodnocení subjektivního vnímání korupce, ne na jeho prokazatelný výskyt. S 

tím se pojí problém možnosti rozdílného chápání a způsobu interpretace korupce u 

respondentů. Dále ale zdůrazňuje, že i přes jejich kritiku mají kvalitativní ukazatele velký 

vliv na výzkum příčin korupce a jsou přínosem v protikorupčním boji. V této souvislosti se 

však můžeme ptát, zda je objektivní měření nutně užitečnější než ukazatele založené na 

vnímání. Měření na základě objektivních dat se rovněž může dopustit určitého stupně 

chybovosti a vytvořit nepřesný obraz reality (Urra 2007). 

Index vnímání korupce je nejrozšířenějším složeným ukazatelem zaměřeným na 

hodnocení míry korupce ve veřejném sektoru na mezinárodní úrovni. Index je postavený na 

kvalitativních šetření, do nichž se zapojuje podnikatelská sféra a odborná veřejnost. Index je 

založený na průzkumu datových zdrojů různých nezávislých institucí, které se mohou 

každoročně měnit s ohledem na docílení největší možné objektivity s využitím 

nejkvalitnějších zdrojů (Transparency International 2019). Ko, Samajdar (2010) upozornili, 

že se index kromě úplatkářství nezaměřuje na konkrétní projevy korupce, ale využívá zdroje 

určené k obecnému posouzení rizika. Další kritiku přinesl Christensen (2007), který 

zpochybnil jeho legitimitu nezahrnutím daňových rájů, které jsou úzce spjaty s některými 

vyspělými zeměmi. Obecně však index platí k mezinárodně uznávaným ukazatelům, jehož 

dlouhodobě vysoká hodnota je brána v potaz například při lokalizaci investic (Kotlánová 

2018). 

Expertní hodnocení Světové banky vychází z předpokladu, že korupce je jedním z 

faktorů ovlivňující kvalitu institucí, proto i index GM (Governance Matters) bere ve svém 

hodnocení v potaz korupci jako širší součást kvality institucionálního prostředí. V analýze 

vycházející z rozsáhlých měření figuruje celá řada subjektů, jako jsou firmy, univerzity, 

experti, nevládní organizace, politické a obchodní organizace atd. Data vznikají kombinací 

dotazníkových šetření a expertních odhadů a dále jsou agregována do několika samostatných 

indexů (Volejníková 2006). 

Samotné hodnocení míry korupce nepřináší žádná přímá řešení problémů, proto je v 

poslední době věnována pozornost vytvoření nové kategorie institucionálních ukazatelů. 

Tyto ukazatele měří specifické rysy korupce, které přímo souvisí s politickým rozhodnutím. 

Patří mezi ně například ukazatele veřejných zakázek nebo veřejných výdajů a finanční 

odpovědnosti vedené OECD. I přesto, že spolehlivých ukazatelů nelze zcela dosáhnout už 

jen samotnou povahou korupce, její měření se ukazuje jako dynamická a stále se vyvíjející 

oblast (Urra 2007). 
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4. Veřejné zakázky 

Realizace veřejných zakázek hraje podstatnou roli v hospodářském rozvoji ve všech státech 

EU. V širším pojetí je veřejná zakázka chápána jako souhrn aktivit plněných ve veřejném 

sektoru, ke kterým je využívána pomoc soukromých dodavatelů. Veřejný sektor se snaží 

pomocí svěřených veřejných prostředků zajistit veřejné služby, soukromý sektor je na druhé 

straně motivován dosažením zisku. Veřejné zakázky se stávají místem, kde se střetávají 

zájmy těchto dvou subjektů (Kameník, Petráková 2012). Jedná se o prostředek, kterým může 

vláda ovlivňovat tempo růstu a kvalitu veřejných služeb. Mimo jiné se často stávají cílem 

pokusů o manipulaci a nehospodárného nakládání s veřejnými zdroji, kterému nemůže zcela 

zabránit žádný protikorupční zákon (Mravcová 2009).  

Obecně lze tvrdit, že veřejné zakázky jsou procesem, ve kterém státní sektor nakupuje 

zboží, služby nebo stavební práce od soukromého sektoru. Proces zadávání veřejných 

zakázek se skládá z několika různých fází, v jichž rámci jsou uplatňovány různé soubory 

postupů. V porovnání se soukromým sektorem se vládní agentury řídí specifickým 

regulačním rámcem, který jim nedovoluje uzavírat smlouvy s jinými stranami pouze na 

základě preferencí. Přestože se zákony o zadávání veřejných zakázek mohou v závislosti na 

soudní pravomoci lišit, v systémech fungujících na základě právního státu jsou dodržovány 

zásady transparentnosti, hospodářské soutěže a odpovědnosti (Kovacic 1995). 

Veřejné zakázky lze nejčastěji kategorizovat podle předmětu plnění či podle hodnoty 

zakázky. V závislosti na předmětu plní jsou vymezeny veřejné zakázky na dodání zboží, 

poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací. Dělení na základě hodnoty rozlišuje 

veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní. Prahové hodnoty jsou vymezeny 

na základě limitů stanovených EU v závislosti na předmětu veřejné zakázky (Transparency 

International 2018).  

 

4.1. Korupce ve veřejných zakázkách 

Veřejné zakázky jsou jednou z nejzranitelnějších oblastí vůči korupci jak v rozvinutých, tak 

v rozvojových zemích. Podle Transparency International představuje proces jejich zadávání 

nejčastější oblast zasaženou korupcí na světě (Transparency International 2005). Úplatky 

jsou v této oblasti v zemích OECD častějším jevem, než je tomu tak v oblasti daní, veřejných 

služeb a soudnictví (Rahman 2014). Rizika spočívají ve složitosti procesů a úzké spolupráci 
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mezi veřejnými činiteli, podniky a dalšími zúčastněnými stranami, které jsou dále 

posilovány velkým množstvím transakcí a velkými finančními obnosy (OECD 2016a). 

Základem zadávání veřejné zakázky bez přítomnosti korupce je nutnost zajištění 

konkurence, transparentnosti rozhodování a efektivního dohledu ze strany zadavatele (Jurčík 

2006). 

Veřejný sektor je během zadávacího řízení povinen řídit se podle stanoveného zákona 

o veřejných zakázkách. Právní úprava však není vždy schopna zamezit případnému 

korupčnímu jednání. Zadavatel může postupovat v souladu s pravidly, a i přesto se mohou 

odpovědné osoby účastnit korupčního jednání. Je totiž zcela v jeho rukou, kdy se rozhodne 

veřejnou zakázku zadat, jaká zvolí hodnotící kritéria, kvalifikační požadavky, zadávací 

podmínky apod. (Jurčík 2006). V této souvislosti lze tvrdit, že zadavatel (osoba, odbor) 

disponuje jistým monopolem moci, který mu umožňuje, ať už přímo nebo nepřímo, 

ovlivňovat celý proces s realizací spojený. Přímým projevem moci je možnost definovat 

potřeby, organizovat výběrové řízení nebo vybírat vítězného dodavatele, nepřímo je spojen 

s přípravou důležitých kroků nutných pro vydání rozhodnutí v podobě návrhů smluv či 

dodržování smluvních podmínek. I přes to, že je volnost v rozhodování značně omezena 

zákonem o zadávání veřejných zakázek, některé aktivity v celém procesu nelze zcela 

regulovat. Rizikovou oblastí se stávají zakázky malého rozsahu, u kterých je zadávací proces 

řídí specifickými interními požadavky (Kameník, Petráková 2012). Pokud tedy hodnota 

veřejné zakázky nedosahuje zákonem stanoveného limitu, zadavatel nemusí vždy 

postupovat v souladu s pravidly zadávacího řízení upravenými zákonem. Stanovená částka 

se však může v rámci států Evropy lišit (OECD 2016b).  

V průběhu zadávání mohou v různých fázích nastat různé korupční praktiky. V 

průběhu přípravy před zahájením nabídkového řízení se korupce projevuje zmanipulováním 

požadavků výběrového řízení s cílem omezit hospodářskou soutěž. Již počáteční fáze dává 

příležitost formovat netransparentní prostředí s omezeným počtem aktérů, které vede ke 

vzniku účelových projektů zajišťující zisk konkrétnímu dodavateli. Při výběrovém řízení 

mohou být specifikovány požadavky na uchazeče, tak aby mohla být upřednostněna určitá 

firma nebo aby byly sníženy možnosti účasti dalších firem. Dalšími častými jevy jsou 

přednostně poskytované informace, vyhlášení a rušení výběrového řízení či krátká lhůta pro 

předkládání nabídek. Všechny tyto praktiky jsou taktéž známkou zmanipulované soutěže 

poskytující výhody konkrétnímu dodavateli. V průběhu předkládání nabídek se objevuje tzv. 

„bid rigging“, který představuje nezákonnou spolupráci dodavatelů při přípravě a podávání 
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nabídek nebo zkreslování při hodnocení kvality s cílem dosažení předem stanoveného cíle. 

Při plnění smlouvy pak dochází k navyšování rozsahu zakázky vznikem dodatečných prací, 

manipulací v souvislosti s kvalitou poskytovaného zboží a služeb nebo změnou smluvních 

podmínek. V konečném důsledku zakázka nemusí odpovídat původnímu zadání nebo 

rozsahu bez uplatňování smluvní pokuty (Kameník, Petráková 2012). 

Korupce ve veřejných zakázkách může být problémem jak na národní, tak na 

regionální úrovni. Decentralizace na jedné straně omezuje rozsah korupce díky větší 

odpovědnosti volených osob vůči svým voličům a díky povědomí o specifických potřebách 

daného území, na druhé straně znamená slabší vnitřní i vnější kontrolní mechanismy, které 

zapříčiňují méně překážek ke korupčnímu chování (OECD 2016b). Podle Goel a Nelson 

(2010) však představuje riziko korupce národní úroveň, protože neumožňuje natolik 

sledovat postupy státních úředníků, kteří jsou potencionálními příjemci úplatků.   

 

4.2. Korupce ve veřejných zakázkách v EU 

Oblast veřejných zakázek je součástí hospodářství ve všech státech Evropy. Veřejné orgány 

v EU každý rok utratí na jejich realizaci přibližně 14 % HDP EU (European Commission 

2020). Vzhledem k velkým tokům financí je zadávání veřejných zakázek oblastí s častým 

výskytem korupčního praktik. Z toho důvodu jsou ochranná opatření proti podvodům 

v jejich zadávání prioritou. Pro vytvoření rovných podmínek mezi uchazeči v celé Evropě 

stanovuje EU soubor pravidel, které mají za cíl zlepšovat postupy při zadávání veřejných 

zakázek, tak aby byla na trhu zajištěna rovnost, transparentnost a konkurence. EU rovněž 

monitoruje veřejné zakázky, které přesahují prahové hodnoty stanovené směrnicemi o 

zadávání veřejných zakázek prostřednictvím platformy Databáze veřejných zakázek Tenders 

Electronic Daily (TED). Tento systém má za cíl integrovat trh po celé EU, posílit konkurenci 

a zefektivnit možnosti za vynaložené veřejné prostředky. Většina států EU dále řeší korupci 

v oblasti veřejných zakázek s využitím svých obecných právních předpisů a opatření 

(European Commission 2017). 

Na základě případové studie „Identifikace a snižování korupce ve veřejných 

zakázkách v EU“ (Maarten, Wensink 2013) bylo určeno několik hlavních typů 

nesrovnalostí, kde se projevilo korupčního jednání. K těmto korupčním jednáním patřily 

dohody zohledňující určitého dodavatele na základě spolupráce mezi uchazeči nebo formou 

úplatku (tzv. „bid rigging“); poskytování úplatků veřejným činitelům, které budou 
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zohledněny během výběrového řízení; střet zájmů v podobě úzkých vazeb na vítězného 

dodavatele; jiné nesrovnalosti zahrnující nedodržování požadovaných postupů při kontrole 

či tolerance nesrovnalostí vzniklých ze strany zhotovitele. 

 

4.3. Ukazatele korupce ve veřejných zakázkách 

Korupce je sama o sobě širokým tématem zahrnující různé skupiny aktérů a nabývající 

mnoha podob, proto se i způsoby jejího měření značně liší. Podle OECD (2007) dochází ke 

korupčním praktikám v zemích OECD v 10 % všech veřejných zakázek. Komplikace  

ve srovnání je převážně metodické povahy, protože údaje jsou shromažďována mnohdy jen 

částečně nebo vůbec (Maarten, Wensink 2013). 

Činnosti, do kterých je zapojen veřejný sektor, představují okolo 14 % HDP EU 

(European Commission 2020), proto je i velká snaha o sledování a měření korupčních 

praktik, které toto prostředí vytváří. Pro tyto účely byl vyvinut soubor nejčastějších 

finančních a ekonomických ukazatelů založený na potenciálních hrozbách v průběhu 

zadávání veřejných zakázek (Giorgiantonio, Decarolis 2020). Předmětem pozornosti jsou 

podezřelé jevy nazývané red flags, patří mezi ně například nízký počet účastníků; 

nevysvětlitelné bohatství, kterým disponují státní úředníci; krátká doba pro předkládání 

nabídek; vyloučení oprávněných účastníků s nejasným zdůvodněním nebo účelové 

rozdělování zakázek mezi uchazeči (World Bank 2015). Je třeba zmínit, že red flags pouze 

označují šanci na korupci v zadávacím řízení, neříkají nic o skutečné přítomnosti korupce. 

Veřejné zakázky označené těmito ukazateli mohou být zcela nezkorumpované, zatímco u 

neoznačených veřejných zakázek se mohou korupční jevy projevit (Maarten, Wensink 

2013). 

Předpokladem transparentního trhu a nižšího korupčního potenciálu jsou zejména 

zakázky zadané v otevřená výběrové řízení. Jedná se o typ řízení, který je dostupný všem 

potenciálním dodavatelům. U zakázek, kde nejsou otevřené výzvy, se snižuje potenciální 

skupina uchazečů a zvyšuje se riziko korupčního jednání hned v začátcích výběrového 

řízení, neboť mechanismy omezující hospodářskou soutěž mohou vést k jejich snazšímu 

zneužívání (Kamínek 2011). V některých případech může být však otevřené výběrové řízení 

nepraktické zejména z časových či finančních důvodů (Transparency International 2019).  

Úspěšné a férové zadávání veřejných zakázek je dáno zejména nastavením etického 

rámce každého zadavatele. Základním předpokladem je nulová toleranci korupčního jednání 
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na všech úrovních organizační struktury a ve všech fázích veřejného zadávání. Preventivní 

opatření, podle kterého je možné se řídit při vytváření vhodných podmínek v zadávání 

veřejných zakázek, lze z mezinárodních protikorupčních standardů. Ty zahrnují primárně 

identifikaci rizikových oblastí v celém procesu zadávání, implementaci opatření pro vzniklá 

rizika, nelze pominout ani existenci funkčního vnitřního systému zaměřeného na 

prošetřování nekalých praktik (Transparency International 2019).  
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5. Metodika a data 

Pro účely práce jsou využívány údaje o veřejných zakázkách z 196 regionů na úrovni NUTS 

1 a NUTS 2 z 26 států Evropy v období 2009–20131.  Ve snaze vyvarovat se problémům v 

souvislosti s mezinárodním srovnáním byly pro tuto práci zvoleny informace o veřejných 

zakázkách na regionální úrovni. Regiony jsou v každé zemi vymezeny na základě klasifikace 

územních statistických jednotek na úrovni NUTS s ohledem na rozsah politické a 

administrativní kontroly, jakou jednotlivé orgány disponují. Nižší územní celky, než je státní 

úroveň mohou přinést nový pohled na rozdíly v korupci, jelikož právě na této úrovni mohou 

být rozpoznány často ignorované rozdíly v korupci a prosperitě, stejně tak jako v 

institucionálních faktorech, které je ovlivňují. Při porovnávání údajů na nižší, než celostátní 

úrovni může ovšem nastat problém v souvislosti s existujícími rozdíly mezi správními 

územími jednotlivých regionů Evropy, které se mohou projevit i na výsledném hodnocení. 

Některé regiony disponují většími rozhodovacími pravomocemi, např. v Německu, 

Španělsku či Belgii jsou nižší územní jednotky do určité míry autonomní oblasti, některé 

oblasti, jako je Bulharsko, Portugalsko či Česko se naopak vyznačují větší mírou 

centralizace a vymezení na základě jednotek NUTS 1 a 2 slouží spíše jako území pro 

poskytování rozvojové pomoci EU (Charron 2015).  

Použité údaje byly zpracovány z databáze Tenders Electronic Daily vedené EU v rámci 

projektu DIGIWHIST2, kde jsou zveřejňovány předložené nabídky, která jsou v souladu se 

směrnicemi o veřejných zakázkách. Do analýzy jsou zahrnuty pouze veřejné zakázky s 

prahovými hodnotami od 125 tisíc EUR u zakázek souvisejících se službami a od 4 milionů 

EUR u zakázek na stavební úpravy. Limity byly stanoveny na základě směrnice o veřejných 

zakázkách, podle které jsou země EU povinny zveřejňovat nabídky po překročení těchto 

hodnot (European Commission 2011a). Podle tohoto kritéria nebyly do hodnocení zahrnuty 

státy EU (Malta, Estonsko), které nesplňovaly požadavek dostatečného počtu smluv nad 

povinným limitem zveřejnění. Naopak navíc byla přidána Velká Británie jako bývalý stát 

EU. Nutno podotknout, že údaje u některých států mohou být zkresleny formou, jež jsou 

poskytovány řídícím orgánům EU (např. v Německu v podobě naskenovaných dokumentů) 

(Charron 2015). 

 
1 Období je přizpůsobeno dostupným údajům z datového souboru o zadávání veřejných zakázek vytvořeného 

v rámci projektu DIGIWHIST. 
2 DIGIWHIST je projekt financovaný EU, který poskytuje soubory dat a strukturovaný přehled o VZ 

prostřednictvím portálu opentender.cz.  
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Databáze zahrnuje ukazatele o výkonu veřejných zadávacích řízení: počet zadaných 

zakázek, hodnota zadané zakázky, poměr zadávacích řízení s jedním účastníkem k 

celkovému počtu zakázek a index rizika korupce. Index rizika korupce vznikl spojením 

některých varovných znaků vyskytující se při zadávání veřejných zakázek a při omezeném 

přístupu na trh. Jedná se o následující části: zadávací řízení s jedním účastníkem, zadání 

zakázky bez nabídkového řízení, riziková hodnotící kritéria, období pro předkládání nabídek 

a období vyhodnocení nabídek (Charron 2015). 

 

5.1. Použité ukazatele pro hodnotící rizika korupce 

Ukazatel rizika korupce 

Ukazatel index rizika korupce (CRI) obsahuje podrobnější informace ve formě vlastností o 

výběrovém řízení. Ukazatel vznikl jako aritmetický průměr jednotlivých rizikových faktorů, 

skládá se z několika složek: výběrové řízení s jedním účastníkem, zadání zakázky bez nebo 

v omezeném výběrovém řízení, necenová kritéria, typ zadávacího řízení, období pro 

předkládání nabídek a období vyhodnocení nabídek. 

Údaj výběrové řízení pouze s jedním účastníkem je nejjednodušší indikace omezené 

hospodářské soutěže. Obvykle je tak umožněno zadávání zakázky nad tržní ceny. Výskyt 

zakázek s jediným uchazečem (tj. zakázek zadaných v nabídkových řízeních, ve kterých byla 

předložena pouze jedna nabídka), je tedy podstatnou známkou možné korupce. Současně je 

ale nutné zmínit, že existují obory a odvětví s omezeným počtem dodavatelů, kde nelze 

ukazatel jedné nabídky brát jako znak korupčního chován. Na druhou stranu je však 

náchylný na zkorumpované praktiky, které se mohou projevit dalším uchazečem, který je do 

výběrového řízení nasazen pouze proto, aby se projevila konkurence (Fazekas 2017). 

Zadání nabídek bez nebo v omezeném výběrovém řízení je založeno na předem 

vybraném užším okruhu uchazečů na rozdíl od otevřeného řízení, kde může jakýkoli uchazeč 

podat nabídku na zveřejněné oznámení o zakázce. Použití jiného, než otevřeného 

výběrového řízení může být známkou úmyslného omezení hospodářské soutěže, a tím i 

většího rizika korupce (Bachtler 2016). 

Necenová kritéria berou v úvahu další faktory, které pomáhají zvolit ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku nejen podle stanovené ceny (OpenProcurement 2020). Problém s 

různými typy hodnotících kritérií je v možnosti subjektivních a těžko kvantifikovatelných 

kritérií často náchylných ke korupci. Necenových hodnotících kritérií existuje celá řada, jako 
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příklad lze uvést technická úroveň, reference, dopad na životní prostředí nebo zaměstnávaní 

znevýhodněných osob (MPSV 2019). 

Období pro předkládání nabídek představuje počet dní mezi zveřejněním a ukončením 

předkládacího období. Příliš krátká doba může být známkou zvýhodnění potenciálního 

žadatele na základě předešlého neformálního kontaktu a zároveň znevýhodnění jiného 

žadatele v podobě krátkého období pro přípravu nabídky. Krátké období při vyhodnocování 

nabídek může být znakem předčasného posouzení nabídky, což opět představuje riziko 

korupce (Bachtler 2016). 

Silnou stránkou kompozitního indikátoru CRI je jeho komplexnost sledování procesu 

zadávání zakázek, při kterém se snaží v odlišných tržních realitách jednotlivých států 

zachytit základní korupční techniky. Zároveň se snaží nastavit ve všech sledovaných 

oblastech podobnou úroveň rizika s eliminací podrobných technik korupce způsobující 

odchylky v měření (například odlišné lhůty pro předložení nabídky). Cílem flexibility v 

indexu korupce je při srovnání zajistit rovnost úrovně rizika s úrovní skutečné korupce. Dále 

je zachována konzistentnost ve sledování jednotlivých korupčních strategií, které se ovšem 

mohou v průběhu času měnit. Obě tyto vlastnosti podporují jeho použitelnost při 

mezinárodním srovnávání. Hlavní slabina CRI je spatřována v odhalení pouze jednodušších, 

méně sofistikovaných korupčních strategií. V procesu zadávání veřejných zakázek však 

bezesporu fungují kombinované formy korupce, které není jednoduché při mezinárodním 

srovnání zachytit (Fazekas 2017). 

Ukazatel inovační výkonnosti 

Inovace se staly nedílnou součástí hospodářského rozvoje, jejíž podporou může docházet ke 

zlepšení konkurenceschopnosti ekonomik. Inovační kapacita se však napříč regiony 

odlišuje. Ve snaze poskytnout srovnání o inovační výkonnosti regionů, byl v rámci EU 

vytvořen regionální inovační zpravodaj (RIS). RIS je doprovodným ukazatelem evropského 

inovačního zpravodaje (EIS), který hodnotí inovační výkonnost na úrovni států. Oproti 

ukazatelům na úrovni států, pro regiony je z důvodu omezené dostupnosti dat použit 

omezený počet ukazatelů a v některých případech mírně odlišné definice (European 

Commission 2019). 

Tyto ukazatele jsou seskupeny do čtyř hlavních typů – rámcové podmínky (např. 

populace s ukončeným terciálním vzděláním), investice (např. výdaje na vědu a výzkum), 

inovační aktivity (např. zavádění inovací malými a středními podniky) a dopady (např. 
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zaměstnanost v činnostech náročných na znalosti). Průměrný inovační výkon je vyjádřen 

pomocí Regionálního inovačního indexu (RII) jako nevážený průměr normalizovaného 

skóre 17 ukazatelů. Na základě výsledků ukazatel definuje čtyř skupiny regionů podle stupně 

jejich výkonnosti na inovační lídry, silné inovátory, mírné inovátory a slabé inovátory 

(European Commission 2019). V práci jsou použita data vycházející z regionálního 

inovačního zpravodaje pro rok 2013. 

Ukazatel ekonomické výkonnosti 

Způsob, jakým fungují instituce veřejné správy, je často důležitým předpokladem 

konkurenceschopnosti státu. Neefektivní veřejná správa může znamenat brzdu pro 

ekonomiku a v konečném důsledku i omezit konkurenceschopnost regionu (Pavlík 2014). 

Při hodnocení ekonomické výkonnosti je jedním z využívaných ukazatelů hrubý domácí 

produkt (HDP), nejčastěji ve formě HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Vyjádření HDP v 

paritě kupní síly eliminuje rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi. Přepočet na 

obyvatele umožňují srovnání regionů, které se mohou v absolutních číslech výrazně 

odlišovat. Údaje použité v práci jsou zpracovány z databáze Eurostat pro rok 2013 

(European Commission 2020). 

Ukazatel kvality institucionálního prostředí  

Kvalita institucí je důležitým faktorem ovlivňujícím míru korupce. Pro hodnocení závislosti 

mezi korupcí ve veřejných zakázkách a kvalitou institucí byl zvolen evropský index kvality 

veřejné správy (EQI) jako jedno z měřítek hodnocení kvality institucí veřejné správy na 

regionální úrovni. Index vychází z kvalitativního průzkumu na regionální úrovni, kde jsou 

dotazováni respondenti v regionech EU na úrovni NUTS1 a NUTS2 na vnímání a zkušenosti 

s korupcí ve veřejném sektoru. Kvalita institucí je v tomto pojetí hodnocena na základě 

širokého souboru kritérií zaměřených na míru nestrannosti, míru korupce a kvalitu 

poskytování veřejných služeb. Na základě těchto předpokladů byly formulovány tři hlavní 

pilíře – korupce, nestrannost a kvalita veřejné správy. Nestranností je považováno jednání, 

které nebere v potaz osobní vztahy a preference. Jako korupce je bráno zneužívání veřejné 

funkce pro osobní zisk. Kvalitní veřejná správa je pak souzena na základě efektivity s jako 

veřejné orgány vykonávají svoji funkci. Výsledné hodnoty všech zkoumaných ukazatelů 

agregovaných do výše zmíněných pilířů byly standardizovány na hodnoty s průměrem 0 a 

standardní odchylkou 1. V práci jsou použita data z institutu The Quality of Government 

Instititut pro rok 2013 (The Quality of Geverment Institute 2020). 
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5.2. Použité metody 

V následující části jsou použita data o počtu a ceně veřejných zakázek realizovaných v 

evropských regionech, které splňují předpoklad pro jejich uveřejnění v souladu se 

směrnicemi EU (tj. dosahují prahových hodnot pro jejich uveřejnění v elektronické databázi) 

doplněné o ukazatele možné známky korupce – veřejné zakázky s jedním uchazečem, 

veřejné zakázky zadané v otevřeném výběrovém řízení a index rizika korupce (CRI). 

Základem této části je zjistit, jaký je vztah mezi rizikem korupce ve veřejných zakázkách a 

kvalitu institucionálního prostředí a ekonomickou a inovační výkonností v regionech 

Evropy.  

Pro snadnější orientaci mezi daty a porovnání jednotlivých proměnných byla v první 

řadě provedena deskriptivní analýza ukazatelů – CRI, veřejné zakázky s jedním uchazečem 

a veřejné zakázky zadané v otevřeném výběrovém řízení. Numerická data byla nejprve 

vizualizována pomocí sloupcových grafů uvádějících podíl hodnot počtu a ceny veřejných 

zakázek na hodnoty všech států v poměru s počtem firem a HDP v daném státu, za druhé 

pomocí krabicových grafů uvádějících míru variability ukazatele CRI a počtu veřejných 

zakázek s jedním uchazečem v regionech jednotlivých států. V posledním kroku byla 

provedena vizualizace pomocí kartogramů v programu ArcGIS. 

V druhé řadě byla v rámci zjišťování vzájemného vztahu provedena korelační analýza 

mezi zkoumanými proměnnými CRI a indexem kvality veřejné správy (EQI), HDP na 

obyvatele a regionálním inovačním indexem (RII). Do analýzy nebylo pro dostatek údajů 

zahrnut Kypr. Lineární závislost mezi sledovanými ukazateli byla vyjádřena pomocí 

Pearsonova korelačního koeficientu. Pro vykreslení hodnot byly sestrojeny bodové 

diagramy. Vztah CRI (vysvětlované proměnné) a zvolenými vysvětlujícími proměnnými 

EQI, HDP na obyvatele a RII byl blíže zkoumán pomocí lineární regrese. Pro odhad 

parametrů lineárního regresního modelu byla použita metoda nejmenších čtverců. Pomocí 

těchto metod hodnotil kvalitu institucionálního prostředí již například (Rodriguez-Pose 

2015) při zkoumání vztahu veřejné správy a inovační výkonnosti regionů nebo (Holmerg a 

kol. 2009) při hodnocení kvality veřejné správy ve vztahu k ekonomickému růstu a 

sociálnímu rozvoji. V rámci této práce se model soustředí na interpretaci vlivu korupce na 

kvalitu institucionálního prostředí, ekonomickou a inovační výkonnost. S jejich pomocí je 

možné zhodnotit, do jaké míry je korupce překážkou v rozvoji a do jaké míry potlačuje 

inovativnost regionů.  
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6. Diferenciace rizika korupce v oblasti veřejných zakázek 

v Evropě 

V následující části bylo na základě regionálních dat o veřejných zakázkách (dále jen VZ) 

dostupných z let 2009-2013 provedeno v první řadě srovnání 26 sledovaných států Evropy 

z hlediska korupčních ukazatelů ve VZ, v druhé řadě byla pozornost zaměřena na rozdíly v 

jednotlivých regionech daných států. Porovnávány byly hodnoty následujících ukazatelů: 

VZ s jedním uchazečem, VZ zadané v uzavřeném výběrové řízení a index rizika korupce 

(CRI). Relativní podíl ukazatelů v jednotlivých státech Evropy je prezentován na Obr. č. 1. 

 

Obr. č. 1: Relativní podíl VZ s jedním uchazečem, VZ zadaných v uzavřeném výběrovém 

řízení a CRI 

 

Zdroj: Digiwhist, vlastní zpracování 

 

Podíl hodnot jednotlivých ukazatelů svědčících o možném riziku korupce ve VZ se mezi 

státy značně liší. Podle CRI, který je sestaven ze širokého spektra korupčních ukazatelů, lze 

obecně soudit o nižším riziku korupce ve VZ v severoevropských, středoevropských a 

západoevropských státech, naopak vyššími hodnotami indexu se vyznačují státy 

jihovýchodní Evropy. Tento fakt potvrzuje mnohé statistické zjištění, že vyspělé státy 

Evropy dlouhodobě vykazují menší riziko korupce, než je tomu u pomaleji se rozvíjejících 

ekonomik. 

Tvrzení však nelze zobecnit na další dva sledované ukazatele, kde jsou hodnoty mezi 

státy značně variabilnější. Na první pohled je patrné, že ukazatele na sobě nejsou příliš 
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závislé. Mnoho států se vyznačuje nízkou mírou VZ s jedním uchazečem, a naopak vysokou 

mírou VZ zadaných v uzavřeném výběrovém řízení či naopak. Mezi těmito dvěma ukazateli 

by se ovšem dala hledat souvislost, jelikož počet uchazečů ve výběrovém řízení by se mohl 

odvíjet od otevřenosti výběrového řízení. S rostoucí mírou otevřených výběrových řízení, 

roste hospodářská soutěž, veřejný trh je tedy dostupnější pro více potenciálních uchazečů. 

Tento předpoklad však mezi evropskými státy není z grafu patrný, proto byly tyto dva 

ukazatele použity v následujícím grafu samostatně (Obr. č. 2). 

 

Obr. č. 2: Závislost VZ s více než jedním uchazečem na VZ zadaných v otevřeném 

výběrovém řízení  

 

Zdroj: Digiwhist, vlastní zpracování 
 

Po sestrojení grafu samostatně pro VZ zadané v otevřeném výběrovém řízení a VZ s více 

než jedním uchazečem je mezi proměnnými patrná velmi malá asociace. Otevřenost 

výběrových řízení v malé míře pozitivně ovlivňuje počet uchazečů ve výběrovém řízení. 

Důvodem malé závislosti může být fakt, že každý stát má jiná legislativní opatření při výběru 

forem zadávání VZ. Ačkoli jsou členské státy zavázány směrnicemi EU, které definují 

jednotné minimální podmínky v procesu zadávacího řízení, v jednotlivých oborech a 

činnostech se mohou opatření států lišit. Podle relativně vysokých hodnot VZ zadaných 

v otevřeném výběrovém řízení (u všech států nad 40 %) lze usuzovat, že podmínky otevřené 

soutěže jsou všemi státy v určité míře naplňovány. Znatelně nižší hodnoty (do 60 %) jsou 

viditelné u Irska, Dánska, Maďarska, Česka, Velké Británie, Rumunska a Francie. U těchto 

zemí jsou VZ častěji zadávány přímo konkrétnímu zadavateli nebo s různou formou 
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omezeného zadávacího řízení než u zbylých sledovaných států Evropy. Toto zjištění ovšem 

nemusí být prokazatelným důkazem korupce, mnohdy mohou být tyto formy přijatelnější 

alternativou, pokud je z určitých důvodů vhodný pouze jeden uchazeč (např. z důvodu 

vhodné kvalifikace).  

Nakolik jsou jednotlivá výběrová řízení v praxi otevřená, nelze formulovat pouze 

z ukazatele otevřeného výběrového řízení, které je do určité míry upravené zákonem o VZ. 

Vhodným ukazatelem stupně otevřenosti může být i údaj o počtu uchazečů ve VZ, zejména 

v kombinaci s otevřeným výběrovým řízením. Nízké hodnoty VZ zadaných v otevřeném 

výběrovém řízení spolu s jedním uchazečem mohou vést ke snadnějším korupčním 

praktikám, na druhou stranu se může častěji jednat o specifické projekty, kdy je předem 

určený vhodný kandidát, který splňuje zadané požadavky. Větší otevřenost výběrových 

řízení spolu s jedním uchazečem (např. v Portugalsku nebo na Kypru) může představovat 

malou konkurence v dodavatelském prostředí. Vysoké hodnoty obou ukazatelů (např. v 

Chorvatsku, Litvě, Polsku, Slovinsku nebo Řecku) by měly představovat nejvhodnější 

alternativu pro vysokou úroveň hospodářské soutěže a tím efektivní zadávání VZ.  

Při hledání souvislostí a dalších možností srovnávání byl počet VZ daného státu 

relativizován na počet firem ve státu (Obr. č. 3) a finanční hodnota VZ daného sátu na 

velikost HDP každého státu (Obr. č. 4). 

 

Obr č. 3: Podíl VZ přepočítaný na počet firem ve sledovaných státech 

 

Zdroj: Digiwhist, vlastní zpracování  
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Spojnicová křivka na Obr. č. 3 prezentuje podíl zakázek daného území k celkovému počtu 

zakázek všech států. Na základě jejích hodnot lze konstatovat, že křivka do jisté míry 

kopíruje velikosti ekonomiky daného státu. Nejvyšší počet zakázek bylo realizováno ve 

Francii, což představuje 27,2 % z celkového počtu VZ. Největší ekonomika EU – Německo 

– dosahuje naopak jen 12 % z celkového počtu VZ. Druhou zemí s největším počtem 

zakázek je Velká Británie, následuje pak, i přes menší ekonomiku, Polsko. Naopak 

nejnižších počet VZ je v menších ekonomikách, např. v Chorvatsku, Slovensku nebo Irsku.  

Po přepočtení hodnot na počet podnikatelských subjektů v daném státu lze usuzovat o 

počtu firem, které by se mohly stát potenciálními žadateli a které by mohly prostřednictvím 

zakázek dosáhnout na veřejné finanční prostředky. Nejvyšší počet VZ přepočítaný na počet 

firem je patrný ve Francii, Velké Británii, Švédsku, Finsku, Dánsku a Lotyšsku. I přes to, že 

se většina těchto států pohybuje na prvních místech v podílu všech realizovaných VZ v 

Evropě, po relativizaci zde není tak vysoká konkurence3 v počtu potenciálních žadatelů, což 

dává jednotlivým firmám větší šanci dosáhnout na veřejné finanční prostředky. Výrazně zde 

vybočuje Lotyšsko, kde je počet uchazečů při zadávání VZ nejnižší v celé Evropě. Naopak 

u ostatních států s velkým množství VZ, jako je např. Německo, Polsko nebo Itálie, by mohla 

být mezi firmami potenciálně větší konkurence při možnosti čerpání veřejných prostředků. 

To platí rovněž pro ostatní státy Evropy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 V rámci zkoumaných států se podle výsledných zjištění pohybují hodnoty nejčastěji v rozmezí 5 až 20 VZ na 

1000 firem. V kontextu evropského srovnání jsou pro tuto práci státy s hodnotami pod 20 VZ na 1000 firem 

považovány jako území s vysokou konkurencí v počtu potenciálních žadatelů – na straně nabídky.  
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Obr. č. 4: Podíl finanční hodnoty VZ přepočtených na velikost HDP ve sledovaných státech   

 

Zdroj: Digiwhist, vlastní zpracování 
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odpovídá rovněž i velikosti ekonomiky daného státu. 

Po přepočtu hodnot na velikost HDP každého státu se výrazně zvýšila hodnota u 
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6.1. Veřejné zakázky s jedním uchazečem 

Důležitým předpokladem efektivního zadávání zakázek, a tedy dosažení větší efektivity 

nákladů, představuje ukazatel počtu předložených nabídek (Obr. č. 5). Úroveň hospodářské 

soutěže se odvíjí od množství uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásí. Pokud 

v rámci výběrového řízení předloží nabídku pouze jeden uchazeč, může se jednat o jednu 

z možných indikací korupce, a to zejména u VZ, ve kterých se jedná o běžně dostupný 

předmět. Zadavatel by měl mít zájem o vyšší konkurenci, neboť více předložených nabídek 

také snižuje konečnou cenu zakázky (Pavel 2010). 

 

Obr. č. 5: Podíl VZ s jedním uchazečem ve sledovaných státech 

  

Zdroj: Digiwhist, vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že napříč státy jsou hodnoty velmi variabilní, na první pohled jsou však 
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severoevropských a západoevropských států, kde má jednoho uchazeče pouze okolo 5-15 % 
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zapojení podnikatelských subjektů v hospodářské soutěži, což může být známkou možné 

korupce, kdy dochází ke zvýhodňování určitého uchazeče formou nabídek „šitých na míru“. 
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vyšší riziko korupce (např. u Řecka, Polska, Itálie, Rumunska, Česka, Bulharska, Slovinska, 

Litvy, Slovenska či Chorvatska) potrvzuje žebříček celoevropského vnímání korupce, kde 

tyto státy dlouhodobě figuruje na prvních místech v nejvyšší míře korupce4. Jelikož 

v některých z těchto států (Řecko, Chorvatsko, Polsko, Slovinsko, Litva) byla podle 

zpracovaných dat realizována výběrová řízení téměř výhradně otevřenou formou, jeden 

přihlášený uchazeč ve výběrovém řízení by se dal přisuzovat malému zájmu firem podílet 

se na veřejných zakázkách nebo malé konkurenci v dodavatelském prostředí. Nízký počet 

VZ s jedním uchazečem může být ovšem také například známkou vyšší míry administrativní 

náročnosti v procesu zadávání VZ, které je pro mnoho uchazečů odrazující.  

 

6.1.1. Meziregionální srovnání 

Při porovnávání zakázek s jedním uchazečem mezi evropskými regiony (Obr. č. 6), vysokou 

míru variability vykazují jak rozlohově velké státy s velkým počtem regionů jako Itálie a 

Polsko, tak státy s menším počtem regionu jako Řecko, Slovensko nebo Chorvatsko. Jedná 

se o státy, kde existují meziregionální rozdíly taktéž v hospodářské či inovační výkonnosti, 

na jejichž úroveň může mít míra korupce jistý vliv. Typickými příklady jsou Itálie i Polsko, 

kde meziregionální rozdíly v ekonomické a inovační výkonnosti znatelně diferencují území 

těchto států. Naopak Německo či Nizozemsko, ačkoli jsou složeny z více územních 

jednotek, jsou v korupčních ukazatelích kompaktní, stejně tak jako například menší státy 

Česko, Dánsko nebo Maďarsko. Z tohoto zjištění se dá usuzovat, že státy jižní a 

jihovýchodní Evropy mají v rámci svých regionů větší rozdíly, než tomu je u 

severoevropských, západoevropských a středo-evropských států, které jsou naopak více 

konzistentní. Nejvíce odlehlé hodnoty byly pozorovány ve Španělsku, Polsku a Francii, 

pozorované regiony s největšími odchylkami v těchto státech však patří mezi oblasti s 

celkově nízkými počty zakázek, kde mohou být hodnoty ukazatelů značně zkreslené. Státy 

tvořené pouze jedním regionem (Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Kypr) nelze v tomto 

případě hodnotit, proto jsou zobrazeny pouze pro porovnání hodnot s ostatními státy. 

 

 

 

 
4 Žebříček vnímání korupce vychází z každoročně sestavovaného indexu vnímání korupce – corruption 

perceptions index, který představuje nejrozšířenější ukazatel hodnotící korupci ve veřejném sektoru ve státech po 

celém světě. Výsledky jsou každoročně zveřejňovány na webových stránkách agentury Transparency 

International: https://www.transparency.org/en/cpi 

https://www.transparency.org/en/cpi
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Obr. č. 6: Variabilita VZ s jedním uchazečem v regionech sledovaných států 

 

Zdroj: Digiwhist, vlastní zpracování 

 

Mapa (Obr. č. 7) vyjadřuje územní rozdíly ve VZ zadaných ve výběrovém řízení s jedním 

uchazečem potvrzuje. Výsledky potvrzují stále viditelné rozdělení Evropy odlišující se 

politicko-ekonomickým vývojem, což v této souvislosti může mít vliv na míru ekonomické 

svobody, demokracie či korupce.  Výraznější výjimku přechodové zóny mezi bývalými 

komunistickými zeměmi a zbytkem Evropy představuje jen Itálie. Největší roztříštěnost je 

však nejpatrnější v Polsku, kde se nachází i region (Opolské vojvodství) s největší mírou 

realizovaných VZ s jedním uchazečem. Obecně v celé Evropě není mezi regiony 

jednotlivých států znatelná příliš velká variabilita. 
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Obr. č. 7: Územní rozdíly ve VZ zadaných ve výběrovém řízení s jedním uchazečem 

v regionech sledovaných států 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

6.2. Index rizika korupce 

Pro posouzení efektivního zadávání VZ je kromě počtu uchazečů ve výběrovém řízení 

důležité zaměřit se na celý soubor dalších kritérií, které mohou poskytnout celkový obraz o 

korupčním prostředí. K tomuto účelu byl vytvořen kompozitní ukazatel index rizika korupce 

(CRI) prezentovaný v grafu (Obr. č. 8). Index v sobě zahrnuje mimo ukazatel zadávací řízení 

s jedním účastníkem také počet zakázek zadaných v otevřeném výběrovém řízení, necenová 

kritéria, konkrétní typ zadávacího řízení, období pro předkládání nabídek a období 

vyhodnocení nabídek.  

 

Legenda

bez dat

méně < 0,2

0,21 - 0,4

0,41 - 0,6

0,61 - 0,8

0,81 < více
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Obr. č. 8: Ukazatel CRI ve VZ ve sledovaných státech 

 

Zdroj: Digiwhist, vlastní zpracování 

 

Ve sledovaném období je při celostátním srovnání největší riziko patrné u států střední a 

jihovýchodní Evropy (Rumunsko, Slovensko, Bulharsko, Řecko a Kypr), kde index rizika 

korupce převyšoval hodnotu 0,3. Ačkoli tyto země zavedly v posledních letech nové právní 

předpisy v oblasti VZ, stále je v těchto postkomunistických státech znatelněji zakořeněna 

neformální kultura, která se může vyznačovat častějším obcházením zákona a korupčním 

jednáním. Nejnižších hodnot pod 0,2 naopak dosahují převážně státy v západní části Evropy, 

které se pravidelně umisťují na prvních pozicích např. v indexu vnímání korupce (CPI) 

sestavovaného Transparency International. Překvapivě vysoký hodnoty indexu se dají 

pozorovat u Finska, Nizozemska nebo Lucemburska, tyto země jsou podle ukazatele CPI 

vnímány svými občany jako státy s nízkou mírou korupce, podle ukazatele CRI však 

vykazují podstatně vyšší korupční riziko. Rozpor mezi ukazateli je založený na typu dat, 

podle kterých je hodnocení sestavováno. Vnímání potenciální korupce podle CPI nemusí být 

odrazem skutečné korupce, stejně tak jako riziko korupce ve VZ podle CRI hodnotí pouze 

rizikové faktory, ne jeho skutečný stav.  

 

6.2.1. Meziregionální srovnání 

Variabilita regionálních dat CRI (Obr. č. 9) ilustruje nejvyšší regionální rozdíly 

v jihoevropských státech (Portugalsku, Španělsku a Itálii). V případě Itálie byla velká 

variabilita patrná i v samostatně porovnávaném ukazateli VZ s jedním uchazečem. V 
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Portugalsku a Španělsku se však meziregionální rozdíly v porovnání s předchozím 

ukazatelem zvýšily, což znamená, že v regionech těchto zemí mají na riziko korupce větší 

vliv spíše některé ze zbylých faktorů zahrnutých v CRI (tj. forma zadání VZ, necenová 

kritéria nebo období pro předkládání a vyhodnocení nabídek) než VZ s jedním uchazečem. 

Jiné faktory jsou více patrné i u Chorvatska, Česka, Finska, Velké Británie nebo Maďarska. 

Naopak hodnocení podle CRI snižuje oproti předešlému ukazateli variabilitu mezi regiony 

u Polska a Irska, kde se vyšší riziko korupce promítlo do více regionů.  

Z grafu je patrné, že vyšší míra variability je typická spíše pro státy s větším počtem 

územních jednotek, naopak regiony menších států se od sebe výrazně neliší. Výjimky by se 

daly najít u Slovenska a Německa, kde je na jedné straně Německo s velkým počtem regionů 

v riziku korupce kompaktní, na druhé straně Slovensko s malým počtem regionů, které se 

od sebe v riziku korupce více liší. 

 

Obr. č. 9: Variabilita ukazatele CRI ve VZ v regionech sledovaných států 

 

Zdroj: Digiwhist, vlastní zpracování 

 

Mapa územních rozdílů podle ukazatele CRI (Obr. č. 10) zahrnujícího soubor rizikových 

faktorů korupce, je oproti VZ s jedním uchazečem značně variabilnější. Západo-východní 

dualita patrná na předešlém ukazateli se ve velikosti rizika korupce mění spíše na orientaci 

severozápad-jihovýchod. Severoevropské a západoevropské regiony se pohybují v indexu 

na nižších hodnotách, zatímco regiony jižní a jihovýchodní Evropy dosahují vyšších hodnot. 

Pozice regionů střední Evropy v tomto případě zaujímá postavení jako regionů na rozhraní. 

Riziko korupce se ovšem neliší pouze na základě rozdělení na západoevropský a 
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východoevropský prostor, respektive na severozápad-jihovýchod, meziregionální rozdíly 

jednotlivých států jsou patrné téměř po celé Evropě, nejvíce ve Španělsku, Portugalsku, Itálii 

a Bulharsku. 

 

Obr. č. 10: Územní rozdíly CRI v regionech sledovaných států 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

 

 

Legenda

bez dat

méně < 0,1

0,11 - 0,2

0,21 - 0,3

0,31 - 0,4

0,4 < více
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7. Vztah rizika korupce v oblasti veřejných zakázek a 

konkurenceschopnosti regionů v Evropě 

V následující části byla v souladu s cíli práce zkoumána závislost a následně charakter 

závislostí mezi na jedné straně ukazateli rizika korupce ve VZ – indexem rizika korupce ve 

VZ (CRI), VZ s jedním uchazečem a otevřeným výběrovým řízením a na druhé straně 

ukazateli vypovídající o vyspělosti a rozvoji území. Při hledání možných faktorů, které 

mohou být ovlivněny mírou korupce, byly vybrány níže uvedené proměnné popisující 

kvalitu institucionálního, ekonomického a inovačního prostředí: 

 

a) kvalita institucionálního prostředí 

b) ekonomická výkonnost 

c) inovační výkonnost 

 

Pro zkoumání závislosti mezi proměnnými byla zvolena korelační analýza. Míra těsnosti 

těchto vztahů byla kvantifikována pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Pro bližší 

zkoumání změn vztahu byla provedena lineární regrese s použitím korupčního ukazatele CRI 

jako vysvětlující proměnné a výše uvedených ukazatelů vyspělosti území jako 

vysvětlovaných proměnných. Pro odhad parametrů lineárního regresního modelu byla 

použita metoda nejmenších čtverců. Statistická významnost modelu byla testována pomocí 

F-testu na 5 % hladině významnosti. Dále byla na základě parametrů regresní přímky na 5 

% hladině významnosti posouzena statistická významnost jednotlivých proměnných. 

 

7.1. Vliv rizika korupce ve veřejných zakázkách na institucionální 

prostředí 

Přesto, že jsou státy z hlediska kvality veřejné správy různorodé, na první pohled je patrná 

geografická pravidelnost, která diferencuje kvalitu institucí ve státech Evropy. Zatímco se 

většina států v severní a západní části Evropy pohybuje na špici kvality vlády, státy východní 

a jižní Evropy zaostávají. Národní úroveň však poskytuje značně zkreslené výsledky, jelikož 

existují již vysoce výkonné regiony východní Evropy, které v kvalitě vlády překonávají 

mnohé regiony v západní Evropě. Zároveň i přesto, že jsou západoevropské země z hlediska 

kvality vlády na vysoké úrovni, je zde patrná vysoká meziregionální variabilita. Ve státech 

severní Evropy naopak obecně zůstává kvalita vlády na vysoké úrovni. Jedním z důležitých 
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faktorů ovlivňující kvalitu a funkčnost institucí a v konečném důsledku i celkový rozvoj a 

prosperitu území je vysoká kvalita a nestrannost vlády či nízká míra korupce. Jako proměnná 

testující kvalitu institucionálního prostředí byl zvolen index rizika korupce (CRI). Závislost 

mezi CRI a kvalitou institucí (EQI) byla vyjádřena pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu (Tab. č. 1).  

 

Tab. č.  1: Pearsonův korelační koeficient závislosti CRI a EQI 

 CRI 

EQI Pearsonův koeficient korelace -0,609* 

Sig.                               0,000 

EQI (pilíř korupce) Pearsonův koeficient korelace -0,569* 

Sig.                                 0,000 

EQI (pilíř kvality vlády) Pearsonův koeficient korelace                               -0,129 

Sig.                                0,080 

EQI (pilíř nestrannosti) Pearsonův koeficient korelace                        -0,184* 

Sig.                               0,012 

* Statisticky významný výsledek na hladině významnosti 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Na základě korelační analýzy byla zjištěna středně silná negativní závislost mezi ukazateli 

CRI a EQI (Pearsonův korelačního koeficientu -0,609). Na úrovni regionů Evropy lze 

identifikovat vztah mezi rizikem korupce ve VZ a kvalitou institucionálního prostředí, v 

tomto případě byla zaznamenána klesající tendence kvality institucí v souvislosti s mírou 

korupce ve VZ.  

Pro specifičtější zkoumání vlivu korupce ve VZ na institucionální prostředí byla 

pozornost věnována dílčím pilířům ukazatele EQI. Výsledky korelace mezi CRI a 

jednotlivými pilíři EQI naznačují nejsilnější závislost – statisticky významnou středně silnou 

negativní závislost (Pearsonův korelačního koeficientu -0,569) s korupčním pilířem EQI. 

Nejsilnější korelace mezi těmito ukazateli potvrzuje vzájemně nejsilnější vazby mezi dvěma 

proměnnými specificky zaměřenými na téma korupce. Ačkoli ukazatel CRI je výsledkem 

kvantitativního hodnocení dat o VZ na rozdíl od pilíře korupce EQI, který je založený na 

vnímání korupce dotazovanými občany jednotlivých regionů, lze konstatovat, že subjektivní 

hodnocení korupce a rizikové faktory korupce spolu korelují. Toto zjištění je do jisté míry 

předpokládaný stav, kdy se korupce ve VZ dostává do povědomí občanů – s prostředím s 

vysokou mírou korupce, je většinou spojena i větší nedůvěra občanů ve fungování veřejné 

správy. Dále byla zjištěna statisticky významná slabá negativní závislost (Pearsonův 
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korelačního koeficientu -0,184) s pilířem nestrannosti EQI. Velikost korupce ve VZ a 

nestrannost vlády, tak jak ji vnímají občané prostřednictvím např. výhod při jednáních s 

veřejnou službou či rovnoměrného přístupu k veřejným službám, spolu v malé míře také 

souvisí. S pilířem kvality vlády EQI nebyl nalezen statisticky významný vztah (Pearsonův 

korelačního koeficientu -0,129). Velikost korupce ve VZ v tomto případě nemá vliv na 

hodnocení kvality poskytovaných vládních služeb. Závislost mezi ukazateli CRI a pilířem 

korupce, nestrannosti vlády a kvality vlády (Obr. č. 11) je znázorněna pomocí následujícího 

bodového diagramu. 

 

Obr. č. 11: Vzájemná závislost mezi CRI a EQI (pilíř korupce, nestrannost vlády a kvalita 

vlády) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Grafické znázornění závislosti mezi rizikem korupce a kvalitou institucionálního prostředí 

(Obr. č. 11) zobrazuje hodnoty všech regionů zkoumaných států Evropy z pohledu 

jednotlivých pilířů (korupce, nestrannost, kvalita) ukazatele EQI blíže vysvětlených 

v metodické části práce. Bodové diagramy popsaná výše pomocí korelačního koeficientu 

viditelně zobrazuje nejvíce záporně korelující hodnoty mezi CRI a pilířem korupce. 

Korelace mezi CRI a dalším dvěma proměnnými (nestrannost, kvalita) není příliš patrná. U 

všech závislých proměnných se však dá nalézt několik společných charakteristik. Za prvé, 

odlehlé hodnoty jsou nejznatelnější v jižní (Itálie), jihovýchodní (Chorvatsko, Bulharsko, 

Rumunsko) a střední (Slovensko) Evropě. Za druhé je vidět relativně velká kompaktnost 

regionů severoevropských států (např. Nizozemska, Velké Británie, Dánska, Švédska). 

Pro bližší zkoumání změn vztahu CRI (vysvětlující proměnné) a EQI (vysvětlované 

proměnné) byla provedena lineární regrese (Tab. č. 2). Koeficient vícenásobné korelace  

(R 0,597) naznačuje středně silnou lineární závislost kvality institucí na riziku korupce ve 

VZ. Hodnota koeficientu determinace R2 dosahuje hodnoty 0,370. Variabilita indexu CRI 

vysvětluje z 37 % variabilitu indexu EQI, což značí podstatnou část hodnoty rizika korupce, 

která vysvětluje kvalitu veřejné správy. Dalších 64,4 % variance je přisuzován jiným 

faktorům. Z Tab. č. 3. je patrná vysoká hodnota F-testu (110,690) a jeho signifikance  

(Sig. 0,000), které potvrzují na 5 % hladině významnosti vhodnost modelu. Podle parametrů 

regresní přímky na Obr. č. 4 lze na základě signifikance t-tesu na 5 % hladině významnosti 

také označit model jako statisticky významný. Závislost mezi ukazateli CRI a EQI je 

znázorněna pomocí bodového diagramu proloženého regresní přímkou (Obr. č. 9). 

 

Tab. č.  2: Regresní model závislé proměnné EQI  

 

R R2 Upravené R2 Směrodatná chyba odhadu 

0,609* 0,370 0,366 0,771 

* nezávislá proměnné: CRI 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. č.  3: ANOVA závislé proměnné EQI  

  Součet čtverců df Průměr čtverců    F   Signifikance 

Regresní model 65,930 1 64,930 110,690 0,000* 

Rezidua 110,325 189 0,595   

Celkem 175,255 190    

* nezávislé proměnné: CRI 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. č.  4: Koeficienty závislé proměnní EQI  

  

  

Nestandardizované 

koeficienty 

Standardizované 

koeficienty t Signifikance 

B 

Směrodatná 

odchylka    
Konstanta 1,910 0,180   10,616 0,000 

CRI -7,439 0,741 -0,597 -10,034 0,000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 12: Vzájemná závislost mezi CRI a EQI 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Z grafu (Obr. č. 12) je zřetelné, že část bodů je od přímky poměrně vzdálena, s rostoucím 

rizikem korupce ve VZ (CRI), je rozptyl hodnot ještě více patrný. Rozpětí vnímání kvality 

institucionálního prostředí je tedy se zvyšujícím se rizikem korupce stále větší. Odlehlé 

hodnoty jsou patrné u mnoha skandinávských regionů, zejména ve Finsku a Dánsku, dále 

pak u regionů Nizozemska, které daleko převyšují kvalitou veřejné správy většinu ostatních 

regionů Evropy, což se promítá i na pozitivním hodnocení jejich občany. Ještě více patrné 

odlehlé hodnoty jsou však u regionů Itálie (Kalábrie, Basilicata) a Bulharska (Jihozápadní 

plánovací rajon), kde je vzhledem k průměrnému riziku korupce o poznání nižší vnímání 

kvality veřejných služeb společností. Kalábrie a Basilicata patří k jedním z nejchudších 

regionů Itálie, což může být důvodem, že ačkoli se nejedná o regiony s vysokým rizikem 

korupce ve VZ, společnost jej vnímá z hlediska kvality služeb o poznání hůře. To potvrzuje 

například postavení italského regionu Trento řadícího se naopak k bohatším oblastem Itálie, 
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ale i přesto, že se vyznačuje vysokým korupčním rizikem ve VZ, z pohledu vnímání 

veřejných služeb je podle občanů velmi pozitivně hodnocen. Bulharský region Jihozápadní 

plánovací rajon se sice řadí do oblastí s mírně nadprůměrným rizikem korupce ve VZ oproti 

ostatním regionům Evropy, přítomnost hlavního města a vyšší koncentrace obyvatel 

v regionu může být jeden z faktorů, proč je kvalita veřejných služeb vnímána negativněji 

než u ostatních bulharských regionů. Srovnatelně vysokou mírou rizika korupce jako výše 

zmíněný bulharský region, se vyznačuje rovněž rakouský regionu Burgenland, nízká 

hodnota zalidnění bez přítomnosti velkého centra, jej naopak staví do pozice nadprůměrně 

dobře vnímané oblasti z hlediska kvality veřejných služeb. Na základě těchto zmíněných 

případů by se dalo tvrdit, že riziko korupce ve VZ má vliv na kvalitu institucionální prostředí 

především u regionů, které se vyznačují průměrnou hustotou zalidnění a spíše průměrnými 

až nadprůměrnými hodnotami v hospodářské výkonnosti.  Odlehlá hodnota portugalského 

souostroví Madeira je v tomto případě dána spíše nízkým počtem VZ, které mohou vytvářet 

zkreslené hodnoty. 

 Zajímavé je srovnání italských regionů, které se obecně vyznačují více odlehlými 

hodnotami v porovnání s ostatními státy. Tyto regiony vykazují až na výjimky střední 

hodnoty míry korupce, ale velké rozdíly v institucionální kvalitě – jedny z nejvyšších a 

zároveň nejnižších hodnot.  Kvalita institucí kopíruje rozdíly bohatšího severu a chudšího 

jihu, avšak míra korupce se v závislosti na územních rozdílech příliš nemění.  Pro italské 

regiony je tedy méně patrná souvislost mezi zkoumanými ukazateli, než je tomu u ostatních 

regionů Evropy. Naopak těsněji k přímce se přimykají například regiony Švédska, Německa, 

Francie, Belgie, Česka nebo Slovenska, zde je nejvíce patrná závislost kvality institucí na 

riziku korupce ve VZ. 

 

 

7.2. Vliv rizika korupce ve veřejných zakázkách na ekonomickou 

výkonnost 
 

Pro hodnocení konkurenceschopnosti regionů existuje více determinujících faktorů, které se 

mohou v závislosti na specifických podmínkách jednotlivých regionů lišit. Jedním z aspektů 

ovlivňující hospodářskou situaci je i kvalita institucionálního prostředí, proto byly i v tomto 

případě považovány ukazatele rizika korupce ve VZ jako vhodné proměnné pro hodnocení 

ekonomické výkonnosti regionu. Jako proměnné testování závislosti byly zvolené ukazatele 

rizika korupce ve VZ – CRI, výběrové řízení s jedním uchazečem a otevřeného výběrového 
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řízení a ukazatel ekonomické výkonnosti – HDP na obyvatele. Ukazatel výběrové řízení s 

jedním uchazečem a otevřené výběrové řízení jsou již součástí CRI, v tomto případě byly 

použity i jako samostatné ukazatele pro porovnání míry závislosti. Z analýzy bylo v tomto 

případě vynecháno Lucembursko, jehož extrémně vysoké HDP na obyvatele by mohlo 

způsobit zkreslení hodnot. Asociace mezi ukazateli je vyjádřena pomocí Pearsonova 

korelačního koeficientu (Tab. č. 5). 

 

Tab. č.  5: Pearsonův korelační koeficient závislosti ukazatelů korupce ve VZ a HDP na ob. 

  HDP na ob. 

CRI Pearsonův koeficient korelace -0,317*     

Sig.                                   0,000 

VZ s jedním uchazečem Pearsonův koeficient korelace                         -0,421* 

 Sig.                                   0,000 

Otevřené výběrové řízení Pearsonův koeficient korelace           -0,492* 

Sig.                                   0,000 

* Statisticky významný výsledek na hladině významnosti 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Korelační analýza poukazuje mezi ukazateli CRI a HDP na obyvatele (Pearsonův 

korelačního koeficientu -0,317) na malou až středně silnou negativní závislost. Pokud 

srovnáme závislost CRI a další dva korupční ukazatele odděleně, je zde patrná silnější 

závislost mezi HDP na obyvatele a VZ s jedním uchazečem (Pearsonův korelačního 

koeficientu -0,421) i otevřeným výběrovým řízením (Pearsonův korelačního koeficientu -

0,492), než je tomu u ukazatele CRI. I přesto byl pro specifikaci vztahu mezi rizikem 

korupce a ekonomickou výkonností použit v regresním modelu (Tab. č. 6) CRI jako 

kompozitní ukazatel, který v sobě tyto proměnné již zahrnuje. Koeficient vícenásobné 

korelace (R 0,317) naznačuje malou až středně silnou lineární závislost ekonomické 

výkonnosti na riziku korupce ve VZ. Hodnota koeficientu determinace R2 dosahuje hodnoty 

0,100. Variabilita indexu CRI vysvětluje z 10 % variabilitu HDP na obyvatele, což značí jen 

malou část ekonomické výkonnosti, kterou riziko korupce ve VZ vysvětluje. Zbylých 90 % 

variability je přisuzováno jiným faktorům. Model je na základě signifikance F-testu  

(Tab. č. 7) a t-testu (Tab. č. 8) na 5 % hladině významnosti vhodný. Závislost mezi CRI a 

HDP na obyvatele (Obr. č. 13) je graficky znázorněna pomocí bodového diagramu 

proloženého regresní přímkou. 
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Tab. č.  6: Regresní model závislé proměnné HDP na ob. 

R R2 Upravené R2 Směrodatná chyba odhadu 

0,317* 0,100 0,096 8780,035 

* nezávislé proměnné: CRI 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. č.  7: ANOVA závislé proměnné HDP na ob. 

 Součet čtverců df Průměr čtverců F Signifikance 

Regresní model   1624124891 1 1624124891 21,068 0,000* 

Rezidua   14569822857,754 192 77089009,829   

Celkem 16193947748,691 193    

* nezávislé proměnné: CRI 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. č.  8: Koeficienty závislé proměnné HDP na ob. 

  

  

Nestandardizované koeficienty 

Standardizované 

koeficienty t Signifikance 

B 

Směrodatná 

odchylka    
Konstanta 33626, 359 1998,121   16,829 0,000 

CRI -37669,411E-6 8206,828 -0,317 -4,590 0,000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 13: Vzájemná asociace mezi CRI a HDP na ob. 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu vzájemné závislosti CRI a HDP na obyvatele je na první pohled patrný velmi slabý 

vztah mezi ekonomickou výkonností a rizikem korupce ve VZ a mnoho odchylujících se 

hodnot. Vysoká kvalita veřejné správy a její pozitivní dopad na ekonomický růst je patrný 

na odchylujících se regionech s hodnotami HDP na obyvatele nad 40 tisíc EUR s nízkým 

rizikem korupce v rozmezí okolo 0,2. Odlehlé hodnoty jsou v první řadě typické pro 

západoevropské regiony (např. Gronigen nebo Rhone-Alpes), mnohdy se ale jedná o 

regiony, které jsou podle NUTS 2 tvořeny výhradně územím města (Hamburg, Londýn, 

Brusel, Vídeň nebo Praha), což může značně zkreslovat výsledné hodnoty. Hodnoty HDP 

mohou být do jisté míry ovlivněny množstvím občanů, kteří do regionu dojíždějí a podílí se 

tak na jeho ekonomické výkonnosti. Se zvyšujícím se rizikem korupce se počet odlehlých 

hodnot snižuje, i zde mají své zastoupení ekonomicky výkonné regiony, jedná se ovšem 
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především o regiony střední a jihovýchodní Evropy (např. Bratislavský kraj, Praha nebo 

Bukurešť). U těchto regionů je nejvíce patrná slabá závislost ukazatelů, jelikož by se 

v ideálním regresním modelu měly být hodnoty HDP na obyvatele podstatně nižší, než je 

tomu tak v těchto případech. U těchto regionů je patrný historický kontext, kterým je stále 

ovlivněno korupční prostředí, zároveň se jedná o dominantní regiony v rámci ekonomické 

výkonnosti svých států, které je posouvají mezi nejvýkonnější regiony Evropy. Korupce je 

však významnou překážkou hospodářského rozvoje způsobující snižování jak domácích, tak 

zahraničních investic, a proto je kvalita veřejné správy důležitým předpokladem 

hospodářské výkonnosti regionu, především pro hospodářsky nejrozvinutější regiony střední 

a jihovýchodní Evropy však prozatím nepředstavuje vysoké riziko korupce ve VZ zásadní 

překážku ovlivňující jejich ekonomický růst. U těchto regionů je podle předešlé analýzy 

patrným významnějším determinujícím faktorem korupce kvalita veřejné správy.  

Malá závislost mezi ukazateli nelze pominout také u ekonomicky velmi slabých 

regionů střední a jihovýchodní Evropy, především Bulharska (např. Severozápadní 

plánovací region), Rumunska (např. Severovýchod) nebo Polska (např. Podleské vojvodství) 

s HDP na obyvatele pohybující se kolem 10 tisíc EUR. Tyto regiony jsou naopak příkladem 

průměrných hodnot rizika korupce, stejně jako je tomu např. u Prahy, zároveň ale nejnižší 

ekonomické výkonnosti evropských regionů. V evropském kontextu jsou však regiony 

postkomunistických států oblastmi s různými historickými, kulturními a ekonomickými 

specifiky, která se výrazně odlišují jak mezi sebou, tak i v rámci jednoho státu. Důležitým 

faktorem je také snižující se nabídka pracovních míst, nízký počet kvalifikovaných 

pracovníků, čí malý příliv zahraničních investic, které značně ovlivňují ekonomickou 

výkonnost těchto regionů, ale viditelně neovlivňují riziko korupce ve VZ. 

Obecně se dá konstatovat, že rozdíly v ekonomické výkonnosti nejsou mezi regiony 

natolik odlišné, aby se na základě nich dalo usuzovat, jakým způsobem jsou ovlivněny 

korupcí ve VZ. Podle grafu je však hospodářský rozvoj více závislý na míře korupce v 

průměrně ekonomicky výkonných regionech Evropy. 
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7.3. Vliv rizika korupce ve veřejných zakázkách na inovační 

výkonnost 

Technologie se staly základním katalyzátorem hospodářského růstu, proto mnoho 

evropských zemí investuje velkou část finančních prostředků do jejich rozvoje. K rychlosti 

rozvoje technologií, výzkumu a inovací však nedochází v celé Evropě stejným tempem. 

Například západoevropské regiony mají z dlouhodobého hlediska tendenci růst rychleji než 

jiné regiony Evropy (Crescenzi 2007). Rozdíly vznikají odlišným inovačním potenciálem, 

který se následně promítá v inovační výkonnosti jednotlivých regionů. Jedním ze způsobů, 

jak docílit vhodného prostředí pro tvorbu inovací je mimo jiné pomocí stabilního prostředí. 

To může být zajištěno kvalitními institucemi, mezi které se řadí např. transparentní jednání 

s veřejnou správou, rovnocenný přístup k informacím, kompetentnost veřejné správy či 

nízká korupce. Jako ukazatel institucionální kvality bude v následující analýze použito riziko 

korupce ve VZ. Vztah mezi inovační výkonností regionů a korupčním jednáním v oblasti 

zadávání VZ je zkoumán pomocí ukazatele CRI a regionálního inovačního indexu (RII). 

Závislost je vyjádřena pomocí následující korelační analýzy (Tab. č. 9). 

 

Tab. č.  9: Pearsonův korelační koeficient závislosti ukazatelů korupce ve VZ a RII 

  RII 

CRI Pearsonův koeficient korelace -0,501* 

Sig.                                     0,000 

* Statisticky významný výsledek na hladině významnosti 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na základě korelační analýzy byla zjištěna střední negativní závislost mezi ukazateli CRI a 

RII (Pearsonův korelačního koeficientu -0,501). U evropských regionů lze identifikovat 

vztah mezi rizikem korupce ve VZ a inovační výkonností, kdy s rostoucí inovační 

výkonností klesá riziko korupce ve VZ.  

Vztah CRI (vysvětlující proměnné) a RII (vysvětlované proměnné) byl dále zkoumán 

pomocí lineární regrese (Tab. č. 10). Koeficient vícenásobné korelace (R 0,501) naznačuje 

středně silnou lineární závislost inovační výkonnosti na riziku korupce ve VZ. Hodnota 

koeficientu determinace R2 nabývá hodnoty 0,251. Variabilita indexu RII je z 25,1 % 

vysvětlena variabilitou indexu RII, což značí spíše malý vliv, který má riziko korupce na 

inovační výkonnost regionů. Signifikance na základě F-testu (Tab. č. 11) a t-testu (Tab. č. 
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12) značí statistickou významnost modelu na 5 % hladině významnosti. Závislost mezi 

ukazateli CRI a RII je znázorněna pomocí následujícího bodového diagramu (Obr. č. 14) 

proloženého regresní přímkou. 

 

Tab. č.  10: Regresní model závislé proměnné RII 

R R2 Upravené R2 Směrodatná chyba odhadu 

0, 501* 0, 251 0, 247 28, 192 

* nezávislé proměnné: CRI 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. č.  11: ANOVA závislé proměnné RII 

 Součet čtverců df Průměr čtverců F Signifikance 

Regresní model 49543,846 1 49543,846 62,334 0,000* 

Rezidua 147835,840 189 794,816   

Celkem 197379,686 190    

* nezávislé proměnné: CRI 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. č.  12: Koeficienty závislé proměnné RII 

  

  

Nestandardizované 

koeficienty 

Standardizované 

koeficienty t Signifikance 

B 

Směrodatná 

odchylka    
Konstanta 133,878 6,508   20,572 0,000 

CRI -210,161 26,619 -0,501 -7,895 0,000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. č. 14: Vzájemná závislost mezi CRI a RII 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu závislosti rizika korupce ve VZ a inovační výkonnosti v zásadě platí, že v oblastech 

s nízkou mírou korupce, je vysoká míra inovací. Je zde ovšem patrných několik odlehlých 

hodnot na obou stranách regresní přímky. Nejvíce se odchylující regiony jsou na jedné straně 

tvořeny ekonomicky a inovačně vyspělými oblastmi v severní části Evropy vyznačující 

se velmi nízkým rizikem korupce (Východní Švédsko, Hovedstaden, Ita-Suomi, Severní 

Brabantsko). Tyto regiony pojí vysoká politická kultura založená na dlouhodobějších vizích, 

kde přisuzují velký význam výzkumu a vývoji a je pro ně i v rámci zachovávání a posilování 

inovativnosti méně přijatelné rozšířené korupční prostředí. Na druhé straně se odlehlými 

hodnotami s rovněž nízkým rizikem korupce vyznačují velmi nízko hodnocené oblasti 

z hlediska tvorby inovací, zejména se jedná o španělské regiony (La Rioja, Extremadura, 

Melilla), dále o některé polské a italské regiony. Z toho vyplývá, že snížení korupce 

automaticky neznamená zvýšení inovativnosti regionu, roli zde hrají i další faktory odvíjející 
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se od specifik daného území. V tomto případě by se dalo tvrdit, že rizikové projevy korupce 

ve VZ jsou spíše příznakem špatného fungování společnosti, které má dále vliv nejen na 

inovační výkonnost, ale i na další ekonomické faktory. To potvrzuje závislost ekonomické 

výkonnosti na riziku korupce hodnocená v předešlé kapitole, kde se regiony s nízkou 

inovační výkonností často shodují s regiony s nízkou ekonomickou výkonností. S rostoucím 

rizikem korupce jsou odlehlé hodnoty stále více charakteristické pro regiony střední Evropy 

(Praha, Bratislavský kraj), které jsou v rámci evropského prostoru stále dobře hodnocenými 

inovačními regiony a v rámci východoevropském prostoru se řadí k významným 

inovátorům. Tyto regiony potvrzují variantu, že schopností inovovat se mohou vyznačovat i 

regiony s vysokým korupčním rizikem, ovšem příznačnou spíše pro regiony střední a 

jihovýchodní část Evropy. 

 Rozložení regionů závislosti inovační výkonnosti na riziku korupce ve VZ do určité 

míry kopíruje jejich rozložení v předešlé analýze vztahující se k ekonomické výkonnosti. 

Pokud pomineme odlehlé hodnoty, dále je zde viditelná kompaktnost v rozložení regionů 

jednotlivých států. Znamená to, že v rámci států jsou regiony v inovační výkonnosti do 

značné míry na srovnatelné úrovni, často jsou však doplněné jedním odchylujícím se 

regionem, který zaujímá v rámci státu pozici významnějšího inovátora.  
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Závěr 

Korupce a její vliv na fungování ekonomických a společenských procesů je široce rozšířeným 

tématem dnešní doby. Pojem korupce je vnímán z širší perspektivy jako proces zneužívání 

pravomocí k osobnímu prospěchu, které často vede k nehospodárnému jednání a které se rovněž 

promítá v mnoha oblastech rozvoje. Měření korupce je stále problematickou záležitostí, 

zejména z důvodu komplikací při vybírání vhodných souborů vypovídajících dat. Jedna 

z alternativ hodnocení korupce může být provedena na příkladu zadávání VZ. Veřejný sektor 

je často zmiňovanou oblastí korupčního jednání v souvislosti s pochybami o jeho 

nestrannosti, stabilitě či kvalitě, což v konečném důsledku vypovídá i o fungování celé 

společnosti.  

Práce vychází z elektronické databáze dat o realizovaných VZ s vymezenými 

prahovými hodnotami v evropských regionech v letech 2009-2013. Data o VZ jsou 

posuzována na základě převzatých ukazatelů zaměřující se na možná rizika korupce ve VZ 

– index rizika korupce, otevřená výběrová řízení a VZ s jedním přihlášeným uchazečem. 

Tyto ukazatele vypovídají o možném korupčním chování, avšak nejsou prokazatelným 

důkazem skutečné korupce. Jedná se o jeden z přístupů hodnocení korupce založený na 

kvantitativních údajích o realizovaných VZ, na místo často používaných ukazatelů 

vycházejících z kvalitativních průzkumů, které využil ve své práci např. Charron (2015). 

Specificky je pozornost věnována indexu rizika korupce (CRI), který je kompozitním 

ukazatelem zahrnující v sobě nejrůznější potenciální korupční praktiky a doposud mu 

v literatuře nebyla příliš věnována pozornost. Jeho použití je vhodnou alternativou méně 

často používaných kvantitativních dat. V rámci práce byl kladen důraz na riziko korupce ve VZ 

jako na jeden z aspektů odrážející fungování institucí. Problematikou korupce ve VZ se již dříve 

ve svých pracích zabýval např. Søreide (2002) nebo Ferwerda (2017). Pro zjišťování vztahu 

institucionálního prostředí a korupce byla použita jako jedna z nezávislých proměnných ukazatel 

EQI. Rozvoj území je neodmyslitelně spjat s ekonomickou výkonností, proto byla jako další 

proměnná zvolena ekonomická výkonnost vyjádřena ukazatelem HDP na obyvatele. S 

hospodářským růstem se často pojí větší schopnost území inovovat, proto byla jako poslední 

nezávislá proměnná zvolena inovační výkonnost vyjádřena regionálním inovačním indexem RII. 

V rámci analýzy byla zkoumána souvislost rizika korupce ve VZ a proměnných 

reflektujících postavení a výkonnost území – kvalita institucionálního prostředí, ekonomická 

výkonnost a inovační výkonnost.  
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Cílem práce bylo porovnat odlišnosti v úrovni kvality institucionálního prostředí v 

kontextu veřejných zakázek mezi vybranými regiony Evropy. Dále bylo cílem práce zjistit, 

jaká je souvislost korupce ve VZ s kvalitou institucionálního prostředí, ekonomickou a 

inovační výkonností regionů. Obecně je předpokládáno, že se korupce odráží na kvalitě, s jakou 

fungují instituce. Zároveň je také institucionální kvalita podmiňujícím faktorem ekonomické a 

inovační výkonnosti regionů. Dalším cílem proto bylo zhodnotit, do jaké míry ovlivňuje korupce 

ve VZ celkový rozvoj regionů Evropy. V rámci cílů práce byly stanoveny výzkumné otázky: 

 

1. Jak se mezi regiony liší úroveň kvality institucionálního prostředí v kontextu míry 

korupce ve veřejných zakázkách? 

Územní rozdíly míry rizika korupce ve VZ jsou na regionální úrovni patrné především při 

uplatnění širšího souboru korupčních ukazatelů (VZ s jedním účastníkem ve výběrovém 

řízení, VZ zadané v otevřeném výběrovém řízení, necenová kritéria, období pro předkládání 

a vyhodnocení nabídek), které zastřešuje index rizika korupce. Nejvyšší míra korupce je 

podle indexu patrná téměř v celé jihovýchodní Evropě a z časti v jižní a střední Evropě 

(zejména v Itálii, Polsku a Slovensku), naopak nejnižšími hodnotami se vyznačuje severní 

Evropa. Toto zjištění podporují závěry např. Hooghe, Quintelier (2014) o negativním dopadu 

korupce zejména na regiony střední a východní Evropy nebo Charron, Lapuente (2013) 

zdůrazňující rozdíly mezi regiony severní a jižní Evropy. Největší variabilita mezi regiony 

jednotlivých států je pak příznačná především pro Portugalsko a Itálii. Tyto výsledky se 

ztotožňují s pracemi Del Monte, Papagni (2001) nebo Giorgi Antonio, Decarolis (2020), 

kteří detailněji zkoumali vliv korupce na ekonomický růst v italských regionech. U ostatních 

států nejsou meziregionální rozdíly příliš patrné. Obecně lze konstatovat, že územní rozdíly 

institucionální kvality na příkladu rizika korupce ve VZ jsou viditelné spíše na nadnárodní 

úrovni, kde je stále patrný předěl mezi západoevropským prostorem s nízkou mírou korupce 

a postkomunistickými zeměmi, pro které je typická vyšší míra korupce.  

 

2. Do jaké míry je korupce ve veřejných zakázkách významným determinantem 

ovlivňujícím kvalitu institucionálního prostředí, ekonomickou a inovační výkonnost 

regionů? 

Na základě výsledků statistických analýz lze konstatovat, že z ukazatelů institucionální 

kvality, ekonomické výkonnosti a inovační výkonnosti nejvýznamněji ovlivňuje korupce ve 

VZ institucionální prostředí regionům. K podobným výsledkům došly i práce Becker (2009) 
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nebo Lederman (2001), které přikládaly korupci významný vliv při rozvoji institucionálního 

prostředí. Míra korupce ve VZ má vliv zejména na část ukazatele soustředícího se na 

vnímání a konkrétní zkušenosti občanů s korupcí. Z meziregionálního srovnání vyplývá, že 

největší souvislost korupce ve VZ a fungování veřejné správy se projevuje v rozvinutém 

institucionálním prostředí regionů severní, střední a západní Evropy (Švédsko, Rakousko, 

Irsko, Francie) a v prostředí s průměrnou kvalitou institucí regionů střední Evropy (Česko, 

Polsko). Částečná souvislost je patrná u států jižní Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko), 

kde některé regiony těsně přiléhají regresní přímce, naopak jiné se vyznačují velmi 

odlehlými hodnotami. V regionech jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, 

Rumunsko) je podle výsledků největší možné riziko korupce ve VZ v celé Evropě, se 

snižujícím se rizikem korupce ve VZ se však kvalita veřejné správy u těchto regionů příliš 

nemění. 

Vliv rizikových faktorů korupce ve VZ na ekonomickou výkonnost se oproti výše 

zmíněné institucionální proměnné jeví jako méně podstatný faktor ovlivňující rozvoj 

regionů. Nejvýznamnější aspekt korupčního jednání projevujícího se na ekonomické 

výkonnosti regionů představuje na základě korelační analýzy míra VZ zadaných 

v otevřeném výběrovém řízení. Za jakých podmínek se realizuje otevřené či jiné formy 

výběrového řízení, je však do určité míry ovlivněno směrnicemi EU v zákoně o zadávání 

VZ. Vliv korupce ve VZ na ekonomickou výkonnost je patrný napříč různě hospodářsky 

vyspělými regiony Evropy. Obecně lze tvrdit, že se zvyšujícím se rizikem korupce klesá 

hospodářská úroveň většiny regionů, jak potvrzují také práce autorů Ebben, Vall (2009) nebo 

Mo (2001). Nejmenší souvislost je patrná u specifické skupiny nadprůměrně hodnocených 

regionů z hlediska hospodářské výkonnosti (např. u Bruselu, Rhone-Alpes, Londýna, 

Gronigenu nebo Hamburgu). Při hodnocení je však nutné vzít v potaz, že jako ukazatel 

ekonomické výkonnosti bylo zvoleno HDP na obyvatele, s jehož využitím může dojít ke 

zkreslení hodnot, např. z důvodu velkého počtu osob generujících zisk na území, ale 

s místem bydliště mimo území. S hospodářskou výkonností je úzce spjata schopnost regionů 

inovovat, což se projevuje i na samotném výsledku vlivu korupce ve VZ na inovační 

výkonnost. Podobně jako u ekonomické výkonnosti, se zvyšující se rizikem korupce ve VZ 

klesá schopnost regionů inovovat. S podobnými závěry přišel např. Rodriguez-Pose, Di 

Cataldo (2014) při hledání souvislostí mezi kvalitou institucí a inovačním potenciálem 

území. Oproti ekonomické výkonnosti jsou však pro regiony charakterističtější těsnější 

závislosti, což se projevuje i na celkově silnější závislosti mezi proměnnými. Dominantní 
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postavení zde zaujímají severoevropské regiony, které se oproti zbylé části Evropy výrazně 

odchylují. 

 

3. Jakým způsobem ovlivňuje míra korupce v procesu zadávání veřejných zakázek rozvoj 

ve stabilně konkurenceschopných regionech a méně vyspělých regionech?  

Obecně lze konstatovat, že nízká míra rizika korupce ve VZ doprovázena kvalitním 

institucionálním prostředí má nejvyšší vliv na hospodářskou a inovační výkonnost regionů 

severní, západní a střední Evropy. Regiony, pro které je charakteristická vysoká kvalita 

institucionálního prostředí i ekonomická a inovační výkonnost, vykazují rovněž nízké 

hodnoty dle ukazatele rizika korupce ve VZ (zejména regiony severní Evropy). Naopak 

regiony s nízkou kvalitou institucionálního prostředí a zároveň nízkou ekonomickou a 

inovační výkonností jsou doprovázeny vyšším rizikem korupce ve VZ (zejména regiony 

jihovýchodní Evropy). Tyto výsledky se shodují s pracemi např. Rodriguez-Pose, Di Cataldo 

(2014), González-Fernández a kol. (2019) nebo Crescenzi a kol. (2007). Jistá odchylka byla 

nalezena např. u rumunského regionu Bukurešť, který je hodnocen jako region s nejvyšším 

rizikem korupce ve VZ v rámci všech zkoumaných regionů. Tento fakt, posiluje i jeho nízká 

hodnota na základě hodnocení kvality institucionálního prostředí. Z hlediska ekonomické a 

inovační výkonnosti však převyšuje všechny regiony jihovýchodní Evropy. Naopak pro 

mnoho španělských regionů je charakteristické nízké riziko korupce ve VZ a vysoká kvalita 

institucionálního prostředí, zároveň však patří mezi nejméně ekonomicky a inovačně 

vyspělé regiony. Z toho lze usuzovat, že v rámci Evropy existují i regiony, jejichž kvalita 

institucionálního prostředí nepodmiňuje jejich ekonomickou a inovační výkonnost.  

 

Práce analyzovala růstné aspekty rozvoje území v souvislosti s působením korupčních 

mechanismů ve VZ. Závěrem práce je, že korupce ve VZ výrazně determinuje kvalitu 

institucionálního prostředí v regionech po celé Evropě. Výjimku představují nízko korupčně 

hodnocené regiony, kde zvyšování kvality institucí není v souvislosti s rizikem korupce ve 

VZ příliš důležité. Korupce ve VZ rovněž do určité míry ovlivňuje ekonomickou a inovační 

výkonnost regionů, v tomto případě však není patrný tak lineární vztah. Ačkoli je tedy vliv 

institucionálních faktorů na celkovou ekonomickou výkonnost již prokazatelný, specificky 

riziko korupce ve VZ se při dosahování konkurenceschopnost nejeví jako natolik podstatné.   
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Přílohy 

Příloha č. 1: Údaje o VZ na úrovni regionů NUTS 1 a NUTS 2 

Stát Regiony na úrovni NUTS2 Počet smluv Hodnota smluv CRI 

Podíl nabídek 

s jedním 

uchazečem 

Míra 

otevřených 

výběrových 

řízení 

Rakousko AT11 Burgenland 71 15500000 0,31591 0,272727 87,636 

  AT12 Niederöstrerreich 1251 2270000000 0,11009 0,064576 86,572 

  AT13 Wien 1971 6120000000 0,15146 0,051053 86,95 

  AT21 Kärnten 82 48200000 0,11 0,018182 82,716 

  AT22 Steiermark 173 245000000 0,16496 0,088757 87,336 

  AT31 Oberösterreich 421 328000000 0,13298 0,039886 85,148 

  AT32 Salzburg 242 140000000 0,13229 0,030568 87,906 

  AT33 Tirol 287 164000000 0,10821 0,025455 86,284 

  AT34 Voralberg 312 199000000 0,21962 0,180556 88,55 

Bulharsko BG31 Severozapaden 313 360000000 0,33463 0,22335 76,752 

  BG32 Severen Tsentralen 417 210000000 0,2946 0,233333 78,286 

  BG33 Severoiztochen 518 455000000 0,31267 0,162385 80,736 

  BG34 Yugoiztochen 1142 816000000 0,32338 0,19863 78,776 

  BG41 Yugozapaden 1340 746000000 0,26314 0,323823 78,814 

  BG42 Yuzhen Tsentralen 722 734000000 0,27263 0,22335 81,052 

Česko CZ01 Praha 868 2840000000 0,33628 0,261124 81,856 

  CZ02 Střední Čechy 577 851000000 0,29029 0,268683 86,112 

  CZ03 Jihozápad 1049 1570000000 0,29809 0,304094 85,788 

  CZ04 Severozápad 810 966000000 0,28505 0,276515 85,922 

  CZ05 Severovýchod 867 1050000000 0,29148 0,300853 87,936 

  CZ06 Jihovýchod 1383 1530000000 0,2463 0,248307 83,612 

  CZ07 Střední Morava 962 718000000 0,25889 0,27957 85,06 

  CZ08 Moravskoslezsko 1402 2930000000 0,29922 0,266518 84,186 

Dánsko DK01 Hovedstaden 2793 3620000000 0,13411 0,093736 90,416 

  DK02 Sjaelland 1802 2210000000 0,14727 0,067819 89,32 

  DK03 Syddanmark 2644 2700000000 0,16884 0,057902 89,812 

  DK04 Midtylland 2304 3510000000 0,14079 0,072254 88,462 

  DK05 Nordjylland 1334 381000000 0,14739 0,120849 88,776 

Španělsko ES11 Galicia 1510 2090000000 0,13411 0,121091 93,954 

  ES12 Principado de Asturias 222 194000000 0,12194 0,222772 92,656 

  ES13 Cantabria 398 169000000 0,3252 0,175141 90,354 

  ES21 Pais Vasco 2056 11100000000 0,20206 0,058894 93,248 

  

ES22 Comunidad Foral de 

Navarra 97 357000000 0,16007 0,032967 92,278 

  ES23 La Rioja 870 82300000 0,16978 0,050292 95,694 

  ES24 Aragón 1324 5050000000 0,05088 0,24025 92,774 

  ES30 Comunidad de Madrid 3769 5980000000 0,21292 0,194015 93,25 

  ES41 Castilla y León 2530 1350000000 0,1918 0,164147 93,566 

  ES42 Castilla-La Mancha 1006 475000000 0,22434 0,154286 93,468 

  ES43 Extremadura 158 209000000 0,28484 0,010204 92,864 
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  ES51 Cataluña 4904 8070000000 0,12194 0,08642 95,16 

  ES52 Comunidad Valenciana 758 1840000000 0,13918 0,18802 94,862 

  ES53 Illes Balears 375 382000000 0,20094 0,142012 94,01 

  ES61 Andalucia 2957 1900000000 0,15982 0,141177 94,934 

  ES62 Región de Murcia 164 208000000 0,18623 0,172414 94,174 

  

ES64 Ciudad Autónoma de 

Melilla (ES) 19 4299508 0,20293 0,388889 95,418 

  ES70 Canarias (ES) 1065 418000000 0,1463 0,231334 92,796 

Finsko FI13 Itä-Suomi 1438 1640000000 0,24226 0,109589 92,102 

  FI18 Etelä-Suomi 6139 7190000000 0,21012 0,070681 94,742 

  FI19 Länsi-Suomi 3100 2370000000 0,24132 0,119107 93,726 

  FI1A Pohjois-Suomi 1687 1190000000 0,21424 0,130173 91,512 

  FI20 Åland 12 950000 0,32611 0 96,27 

Francie FR10 Ile-de-France 20677 16700000000 0,17798 0,124963 63,126 

  FR21 Champagne-Ardenne 1666 417000000 0,1574 0,085437 53,434 

  FR22 Picardie 2548 748000000 0,18324 0,116765 49,942 

  FR23 Haute-Normandie 4370 808000000 0,15474 0,103874 55,362 

  FR24 Centre 4127 4130000000 0,20357 0,170397 55,25 

  FR25 Basse-Normandie 2095 1050000000 0,17717 0,203891 62,91 

  FR26 Bourgogne 1700 1580000000 0,21341 0,140794 59,542 

  FR30 Nord - Pas-de-Calais 7541 3700000000 0,15284 0,130662 54,754 

  FR41 Lorraine 4450 2060000000 0,25561 0,169788 56,694 

  FR42 Alsace 3421 1250000000 0,15406 0,135187 52,718 

  FR43 Franche-Comte 2377 520000000 0,14474 0,210881 47,956 

  FR51 Pays de la Loire 9241 2940000000 0,15197 0,122405 56,352 

  FR52 Bretagne 4890 2330000000 0,2037 0,181283 55,24 

  FR53 Poitou-Charentes 2701 3910000000 0,18845 0,182028 52,734 

  FR61 Aquitaine 5173 2120000000 0,18485 0,14763 52,712 

  FR62 Midi-Pyrenees 7702 2320000000 0,1759 0,141863 57,434 

  FR63 Limousin 554 105000000 0,17259 0,118393 57,366 

  FR71 Rhone-Alpes 16588 7620000000 0,16503 0,13409 57,338 

  FR72 Auvergne 2326 409000000 0,17122 0,18009 56,472 

  FR81 Languedoc-Roussillon 4828 4390000000 0,18358 0,156477 58,246 

  

FR82 Provence-Alpes-Cote 

d'Azur 11301 4290000000 0,17907 0,171781 59,924 

  FR83 Corse 721 181000000 0,20519 0,342193 58,06 

  FR91 Guadeloupe 689 213000000 0,15716 0,087948 58,06 

  FR92 Martinique 567 591000000 0,10777 0,127907  

  FR93 Guyane 119 1140000000 0,22911 0,252874  

  FR94 Reunion 2513 654000000 0,14445 0,215815  

 Chorvatsko HR04 Kontinentalna Hrvatska 110 83805024 0,2517672 0,452381 91,66667 

  HR03 Jadranska Hrvatska 55 2160000000 0,24083 0,236364 89,765 

Irsko 

IE01Border, Midland and 

Western 46 162000000 0,12281 0,026316 88,446 

  IE02Southern and Eastern 654 339000000 0,20684 0,014658 90,28 

Itálie ITC1 Piemonte 2074 4180000000 0,28673 0,223048 88,232 

  ITC2 Valle d'Acosta 111 85100000 0,32508 0,292453 90,908 
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  ITC3 Ligura 2663 1800000000 0,3373 0,457354 89,558 

  ITC4 Lombardia 5863 7540000000 0,29131 0,291005 89,632 

  ITD1 Bolzano 1077 588000000 0,18204 0,125 90,134 

  ITD2 Trento 182 373000000 0,35599 0,368421 88,876 

  ITD3 Veneto 2881 4050000000 0,35735 0,270741 89,432 

  ITD4 Friuli-Venezia Giulia 715 1400000000 0,29273 0,215429 84,042 

  ITD5 Emilia-Romagna 2674 5830000000 0,26781 0,263061 89,884 

  ITE1 Toscana 1446 2150000000 0,32808 0,288907 88,744 

  ITE2 Umbria 188 103000000 0,40948 0,473684 87,398 

  ITE3 Marche 375 311000000 0,328 0,325301 89,274 

  ITE4 Lazio 1509 3220000000 0,2263 0,166337 89,384 

  ITF1 Abruzzo 575 526000000 0,26924 0,30605 87,348 

  ITF2 Molise 12 2065712 0,38258 0,272727 85,886 

  ITF3 Campania 413 1530000000 0,31322 0,229333 81,836 

  ITF4 Puglia 281 808000000 0,25422 0,210318 84,644 

  ITF5 Basilicata 117 165000000 0,18144 0,2 88,90 

  ITF6 Calabria 377 688000000 0,15545 0,112637 88,5 

  ITG1 Sicilia 2074 1130000000 0,29236 0,392812 83,67 

  ITG2 Sardegna 2185 922000000 0,33164 0,260054 82,30 

Nizozemsko NL11 Groningen 275 231000000 0,18815 0,034826 92,2 

  NL12 Friesland (NL) 227 90200000 0,22798 0,033175 93,00 

  NL13 Drenthe 169 96200000 0,17793 0,013793 89,3 

  NL21 Overijssel 439 613000000 0,21979 0,043257 89,40 

  NL22 Gelderland 790 815000000 0,21326 0,028966 88,20 

  NL23 Flevoland 206 46500000 0,25725 0 91,1 

  NL31 Utrecht 685 943000000 0,22172 0,059581 88,70 

  NL32 Noord-Holland 2010 4280000000 0,17401 0,071627 92,10 

  NL33 Zuid-Holland 2340 4070000000 0,19836 0,060833 86,8 

  NL34 Zeeland 100 22900000 0,15804 0,043956 90,10 

  NL41 Noord-Brabant 1766 1270000000 0,25129 0,051528 90,20 

  NL42 Limburg (NL) 464 589000000 0,22257 0,083732 91,30 

Polsko PL11 Lodzkie 1920 1790000000 0,24761 0,32337 86,50 

  PL12 Mazowieckie 3521 4600000000 0,23976 0,31306 87,60 

  PL21 Malopolskie 1998 1770000000 0,23729 0,336831 86,30 

  PL22 Slaskie 15831 11600000000 0,16967 0,290159 84,50 

  PL31 Lubelskie 1493 1930000000 0,2889 0,454421 84,60 

  PL32 Podkarpackie 2344 1790000000 0,2699 0,501927 57,20 

  PL33 Swietokrzyskie 385 339000000 0,25631 0,266129 84,90 

  PL34 Podlaskie 690 578000000 0,217 0,203841 84,40 

  PL41 Wielkopolskie 2173 2790000000 0,30759 0,456491 86,70 

  PL42 Zachodniopomorskie 1170 1660000000 0,23923 0,331556 86,60 

  PL43 Lubuskie 273 502000000 0,25584 0,353846 85,50 

  PL51 Dolnoslaskie 1786 2830000000 0,22476 0,321133 57,60 

  PL52 Opolskie 1660 179000000 0,39678 0,903148 58,40 

  PL61 Kujawsko-Pomorskie 1276 1180000000 0,26262 0,561936 57,70 

  PL62 Warminsko-Mazurskie 1456 2330000000 0,29232 0,635351 85,60 



78 
 

  PL63 Pomorskie 2029 2180000000 0,3082 0,536672 87,50 

Portugalsko PT11 Norte 311 440000000 0,32487 0,12 89,30 

  PT15 Algarve 195 94200000 0,32055 0,210526 88,90 

  PT16 Centro 215 364000000 0,223 0,122807 83,70 

  PT17 Lisboa 239 403000000 0,28017 0,09375 83,50 

  PT18 Alentejo 47 296000000 0,24846 0,048781 85,50 

  

PT20 Região Autónoma dos 

Açores 51 210000000 0,08424 0,020833 82,30 

  

PT30 Região Autónoma da 

Madeira 77 205000000 0,44638 0,373333 87,60 

Rumunsko RO11 Nord-Vest 1327 1470000000 0,35012 0,157974 56,70 

  RO12 Centru 1431 2230000000 0,35742 0,233474 59,20 

  RO21 Nord-Est 1076 1640000000 0,32941 0,297021 54,70 

  RO22 Sud-Est 1237 1430000000 0,41165 0,329011 49,8 

  RO31 Sud-Muntenia 1370 1420000000 0,36199 0,174708 53,70 

  RO32 Bucuresti-Ilfov 2465 7550000000 0,4555 0,457178 62,20 

  RO41 Sud-Vest Oltenia 978 2050000000 0,40593 0,292404 59,90 

  RO42 Vest 753 1510000000 0,40295 0,251001 68,20 

Slovinsko SI03 Vzhodna Slovenija 462 731000000 0,25924 0,377012 81,40 

  SI04 Zahodna Slovenija 521 567000000 0,27753 0,365854 76,50 

Slovensko SK01 Bratislavský kraj 92 137000000 0,42691 0,512195 85,60 

  SK02 Západné Slovensko 207 1990000000 0,31999 0,329897 81,40 

  SK03 Stredné Slovensko 135 350000000 0,29509 0,3 78,30 

  SK04 Východné Slovensko 122 243000000 0,34445 0,421488 77,70 

Stát Regiony na úrovni NUTS1 Počet smluv Hodnota smluv CRI 
Podíl nabídek 

s jedním 

uchazečem 

Míra 

otevřených 

výběrových 

řízení 

Belgie BE1 Brussels 1232 2450000000 0,18256 0,083258 88,60 

  BE2 Vlaams Gewest 5603 5220000000 0,16462 0,084149 86,70 

  BE3 Wallonie 3359 2100000000 0,17327 0,142446 85,60 

Německo DE1 Baden Wuttemberg 7155 5390000000 0,1878 0,083502 84,80 

  DE2 Bavaria 12144 6480000000 0,21999 0,082833 87,60 

  DE3 Berlin 2215 1070000000 0,19121 0,081065 90,10 

  DE4 Brandenburg 1436 721000000 0,19448 0,054135 88,80 

  DE5 Bremen 181 102000000 0,13715 0,043478 86,70 

  DE6 Hamburg 1190 670000000 0,20986 0,052821 87,80 

  DE7 Hessen 5267 4340000000 0,20015 0,088494 86,80 

  DE8 Mecklenburg-Vorpommen 1379 1150000000 0,18312 0,065559 89,60 

  DE9 Lower Saxony 3375 2750000000 0,19172 0,067745 85,70 

  DEA North Rhine Westphalia 10748 5740000000 0,19072 0,087467 87,60 

  DEB Rhineland-Palatinate 1204 854000000 0,17593 0,063291 86,30 

  DEC Saarland 197 65300000 0,16237 0,032432 84,60 

  DED Saxony 3639 1480000000 0,20792 0,088657 89,20 

  DEE Saxony-Anhalt 1422 594000000 0,19724 0,067983 86,20 

  DEF Schleswig-Holstein 1116 752000000 0,18794 0,09358 85,30 

  DEG Thuringia 1449 791000000 0,21236 

0,084633 

 85,40 

Řecko GR1 Voreia Ellada 1302 1780000000 0,29056 0,386304 65,70 
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  GR2 Kentriki Ellada 820 1330000000 0,37216 0,600321 62,50 

  GR3 Attica 929 1740000000 0,29047 0,327586 78,70 

  GR4 Nisia Aigaiou-Kriti 1325 264000000 0,30902 0,726422 81,20 

Maďarsko HU1 Kozép-Magyarorszák 3343 8010000000 0,25703 0,201437 87,20 

  HU2 Dunántúl 1816 1510000000 0,20416 0,297076 89,80 

  HU3 Alfold és észak 2859 2160000000 0,266 0,248392 86,50 

Litva Lietuva 3238 4360000000 0,28779 0,299845 

83,50 

 

Lucembursko Luxembourg (Grand-DuchÃĐ) 363 119000000 0,22624 0,069149 

83,50 

 

Lotyšsko Latvija 7516 4800000000 0,19629 0,211544 

83,50 

 

Švédsko SE1 Östra Sverige 9207 2870000000 0,09123 0,038952 87,60 

  SE2 Södra Sverige 12687 1810000000 0,09221 0,038149 88,20 

  SE3 Norra Sverige 3423 684000000 0,10005 0,04272 84,50 

VB UKC Northeast England 4324 3150000000 0,19123 0,023636 73,20 

  UKD Northwest England 4583 8280000000 0,2176 0,027817 75,60 

  UKE Yorkshire-Humber 5706 10700000000 0,21318 0,048614 78,30 

  UKF East Midland England 6570 4950000000 0,15022 0,030122 73,20 

  UKG West Midland England 4834 8830000000 0,2076 0,013012 84,50 

  UKH East of England 4054 5580000000 0,22775 0,028122 86,70 

  UKI London 4367 21700000000 0,2709 0,045192 88,20 

  UKJ South East England 5048 13900000000 0,20755 0,030198 87,60 

  UKK South West England 3123 7540000000 0,19726 0,025 78,30 

  UKL Wales 6492 5270000000 0,16277 0,02381 89,50 

  UKM Scotland 13260 21100000000 0,22116 0,059645 85,60 

  UKN N. Ireland 3007 1870000000 0,24542 0,140524 88,60 

Kypr   124 220000000 0,38578 0,018868 86,70 

Zdroj: Openprocurement 
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Příloha č. 2: Údaje o nezávislých proměnných (EQI, HDP, RII) na úrovni regionů NUTS 1 

a NUTS 2 

Stát 

 

Regiony na 

úrovni NUTS2 

EQI HDP 

v EUR na 

obyvatele  

RII 

EQI korupce nestrannost kvalita  

Rakousko AT11 Burgenland 1,04836 0,77 0,21 -0,12 24 200 122 

  

AT12 

Niederöstrerreich 1,10927 0,45 0,26 0,31 28 700 122 

  AT13 Wien 0,46564 -0,07 -0,34 -0,24 43 700 122 

  AT21 Kärnten 0,87049 0,71 -0,06 -0,26 29 700 114 

  AT22 Steiermark 1,11828 0,67 0,31 0,06 31 400 114 

  

AT31 

Oberösterreich 0,99061 0,34 0,22 0,14 35 900 117 

  AT32 Salzburg 0,87039 0,50 0,26 -0,37 41 500 117 

  AT33 Tirol 1,37277 0,50 0,76 0,45 37 100 117 

  AT34 Voralberg 0,52476 0,02 0,14 -0,67   117 

Bulharsko 

BG31 

Severozapaden -2,02038 -1,74 -1,12 -2,35 7 600 28 

  

BG32 Severen 

Tsentralen -1,39140 -1,11 -0,66 -1,80 8 600 37 

  

BG33 

Severoiztochen -0,11087 -0,32 1,02 -0,95 10 100 32 

  

BG34 

Yugoiztochen -1,59154 -0,99 -0,71 -2,39 10 300 31 

  

BG41 

Yugozapaden -2,59795 -2,31 -1,71 -2,69 19 700 49 

  

BG42 Yuzhen 

Tsentralen -0,94029 -0,56 0,15 -1,99 8 600 36 

Česko CZ01 Praha -0,33596 -0,57 -0,17 -0,46 46 700 98 

  

CZ02 Střední 

Cechy -0,28528 -0,31 -0,29 -0,47 20 000 77 

  CZ03 Jihozapad -0,13564 -0,16 -0,18 -0,35 20 000 72 

  CZ04 Severozapad -0,81958 -0,77 -0,69 -0,99 16 900 64 

  

CZ05 

Severovýchod -0,18258 -0,16 -0,19 -0,45 18 300 92 

  CZ06 Jihovýchod -0,06521 -0,16 0,03 -0,37 21 200 83 

  

CZ07 Střední 

Morava -0,25007 -0,25 -0,26 -0,46 18 100 85 

  

CZ08 

Moravskoslezsko -0,46847 -0,70 -0,50 -0,34 18 700 70 

Dánsko 

DK01 

Hovedstaden 1,63075 1,79 1,03 1,15 43 100 170 

  DK02 Sjaelland 1,44693 1,73 0,99 0,78 23 200 116 

  DK03 Syddanmark 1,68925 1,79 1,42 0,91 31 100 121 

  DK04 Midtylland 1,76078 1,81 1,04 1,47 30 600 141 

  DK05 Nordjylland 1,75592 1,74 1,38 1,18 29 000 117 

Španělsko ES11 Galicia -0,40356 -0,26 -0,64 -1,13 21 300 59 

  

ES12 Principado 

de Asturias 0,59624 0,05 0,11 0,40 21 300 58 

  ES13 Cantabria 0,57288 0,32 0,30 -0,11 22 000 61 

  ES21 Pais Vasco 0,44577 0,17 -0,16 0,17 30 900 76 

  

ES22 Comunidad 

Foral de Navarra 0,42254 0,12 0,01 -0,02 29 500 76 

  ES23 La Rioja 0,53637 0,34 -0,19 0,26 25 900 74 
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  ES24 Aragón 0,26201 0,10 -0,31 -0,10 26 200 68 

  

ES30 Comunidad 

de Madrid 0,41910 0,14 0,22 -0,26 32 800 76 

  

ES41 Castilla y 

León 0,40060 0,11 0,08 -0,14 22 400 58 

  

ES42 Castilla-La 

Mancha -0,09304 -0,09 -0,52 -0,63 18 900 51 

  ES43 Extremadura 0,29783 0,28 -0,48 -0,02 16 900 46 

  ES51 Cataluña -0,05050 -0,05 -0,48 -0,59 28 100 78 

  

ES52 Comunidad 

Valenciana -0,15068 -0,17 -0,51 -0,69 20 700 68 

  ES53 Illes Balears 0,11212 0,00 -0,12 -0,57 25 400 46 

  ES61 Andalucia 0,01796 -0,27 -0,34 -0,32 17 700 54 

  

ES62 Región de 

Murcia 0,49030 0,23 -0,03 0,09 19 800 60 

  

ES64 Ciudad 

Autónoma de 

Melilla         18 100 29 

  ES70 Canarias  -0,20749 -0,24 -0,38 -0,91 20 200 47 

Finsko FI13 Itä-Suomi 1,48486 1,65 1,32 1,86 25 000 157 

  FI18 Etelä-Suomi 1,59804 1,58 1,55 2,00 26 700 121 

  FI19 Länsi-Suomi 1,56814 1,52 1,47 2,06 27 300 125 

  

FI1A Pohjois-

Suomi 1,59562 1,57 1,37 2,18 25 000 124 

Francie 

FR10 Ile-de-

France 0,55180 -0,02 -0,90 -0,31 51 500 126 

  

FR21 Champagne-

Ardenne 0,40299 -0,16 -1,22 -0,23 26 000 97 

  FR22 Picardie 0,40329 -0,27 -1,18 -0,17 23 300 86 

  

FR23 Haute-

Normandie 0,46573 -0,08 -1,10 -0,28 26 600 90 

  FR24 Centre 0,94785 0,40 -0,65 0,05 25 300 96 

  

FR25 Basse-

Normandie 0,85503 0,01 -0,69 0,23 24 300 90 

  FR26 Bourgogne 0,43484 -0,19 -1,11 -0,23 25 300 99 

  

FR30 Nord – Pas-

de-Calais 0,28552 -0,46 -1,30 -0,17 24 800 86 

  FR41 Lorraine 0,50955 -0,09 -1,09 -0,16 23 000 97 

  FR42 Alsace 0,71635 0,09 -0,82 -0,08 28 000 97 

  

FR43 Franche-

Comte 0,66767 0,07 -0,69 -0,31 23 200 99 

  

FR51 Pays de la 

Loire 0,73872 0,23 -0,91 -0,07 27 400 96 

  FR52 Bretagne 1,14610 0,50 -0,42 0,23 25 700 99 

  

FR53 Poitou-

Charentes 0,89284 0,45 -0,74 -0,05 24 800 97 

  FR61 Aquitaine 0,93857 0,31 -0,42 -0,11 26 600 97 

  

FR62 Midi-

Pyrenees 0,89018 0,20 -0,39 -0,17 28 100 121 

  FR63 Limousin 0,70595 0,21 -0,94 -0,10 22 900 97 

  FR71 Rhone-Alpes 0,78832 0,17 -0,68 -0,11 30 400 118 

  FR72 Auvergne 0,86245 0,25 -0,69 0,02 24 900 118 

  

FR81 Languedoc-

Roussillon 0,51701 -0,05 -0,88 -0,39 22 800 121 

  

FR82 Provence-

Alpes-Cote d'Azur 0,18816 -0,49 -1,08 -0,61 28 600 106 

  FR83 Corse 0,31166 -0,29 -0,61 -0,96 24 800 53 
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  FR91 Guadeloupe -0,29951 -0,81 -1,63 -1,01 20 900 62 

 Chorvatsko 

HR04 

Kontinentalna 

Hrvatska -1,13359 -1,508244 -1,84 -1,17 16 300 55 

  

HR03 Jadranska 

Hrvatska -1,27972 -1,661741 -2,05 -1,19 15 400 47 

Irsko 

IE01Border, 

Midland and 

Western 0,90646 1,60 1,55 1,17 22400 104 

  

IE02Southern and 

Eastern 0,75826 1,46 1,07 1,42 38700 112 

Itálie ITC1 Piemonte -0,65223 -0,54 0,16 1,28 28 000 85 

  

ITC2 Valle 

d'Acosta 0,65308 0,47 1,54 2,28 36 400 59 

  ITC3 Ligura -0,84814 -0,65 0,38 0,65 28 600 69 

  ITC4 Lombardia -0,54156 -0,51 0,41 1,28 34 900 87 

  ITD1 Bolzano 1,00462 0,88 1,79 2,53 42 400 74 

  ITD2 Trento 1,04267 0,84 1,73 2,73 36 100 78 

  ITD3 Veneto -0,18560 -0,10 0,93 1,28 29 500 85 

  

ITD4 Friuli-

Venezia Giulia 0,37349 0,43 1,21 1,93 28 300 98 

  

ITD5 Emilia-

Romagna -0,21720 -0,21 0,90 1,34 32 200 88 

  ITE1 Toscana -0,53308 -0,19 0,49 0,90 28 400 78 

  ITE2 Umbria -0,49475 -0,40 0,69 1,01 23 900 72 

  ITE3 Marche -0,53503 -0,12 0,50 0,81 24 800 73 

  ITE4 Lazio -1,51160 -1,03 -0,07 -0,24 31 600 72 

  ITF1 Abruzzo -1,09685 -0,71 0,06 0,39 23 700 70 

  ITF2 Molise -1,66090 -1,20 -0,35 -0,18 19 200 49 

  ITF3 Campania -2,24210 -1,69 -0,88 -0,67 17 100 61 

  ITF4 Puglia -1,60415 -1,18 -0,46 0,07 17 100 55 

  ITF5 Basilicata -1,42262 -1,01 -0,52 0,42 20 300 51 

  ITF6 Calabria -1,68749 -1,24 -0,18 -0,38 16 200 53 

  ITG1 Sicilia -1,58828 -1,00 -0,03 -0,50 17 000 52 

  ITG2 Sardegna -1,30733 -0,69 -0,24 0,12 19 500 55 

Nizozemsko NL11 Groningen 1,38978 1,19 1,74 1,01 44 200 119 

  

NL12 Friesland 

(NL) 1,42811 1,19 1,82 1,03 25 700 96 

  NL13 Drenthe 1,20054 1,20 1,57 0,68 26 300 99 

  NL21 Overijssel 1,63645 1,41 2,07 1,10 29 300 119 

  NL22 Gelderland 1,31648 0,99 1,73 1,04 30 000 127 

  NL23 Flevoland 1,27699 1,18 1,64 0,82 26 600 115 

  NL31 Utrecht 1,42580 1,32 1,91 0,80 44 700 137 

  

NL32 Noord-

Holland 1,19608 0,97 1,62 0,85 45 500 129 

  

NL33 Zuid-

Holland 1,36780 1,15 1,60 1,13 36 700 127 

  NL34 Zeeland 1,25675 1,21 1,69 0,70 28 300 97 

  

NL41 Noord-

Brabant 1,23824 1,26 1,42 0,86 35 300 138 

  

NL42 Limburg 

(NL) 1,30087 1,16 1,44 1,12 30 400 125 

Polsko PL11 Lodzkie -0,56333 0,00 -0,43 -1,26 16 700 47 
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  PL12 Mazowieckie -0,61361 0,01 -0,28 -1,55 15 100 45 

  PL21 Malopolskie -0,33020 -0,09 -0,32 -0,68 15 900 57 

  PL22 Slaskie -0,72232 -0,22 -0,62 -1,27 18 700 51 

  PL31 Lubelskie -0,45841 -0,08 -0,48 -0,85 14 900 39 

  

PL32 

Podkarpackie -0,58183 -0,02 -0,63 -1,09 12 800 51 

  

PL33 

Swietokrzyskie -0,50829 0,00 -0,45 -1,10 13 100 42 

  PL34 Podlaskie -0,15728 0,29 -0,06 -0,86 13 100 35 

  

PL41 

Wielkopolskie -0,43655 0,02 -0,57 -0,81 19 200 50 

  

PL42 

Zachodniopomorsk

ie -0,31201 0,49 -0,40 -1,12 14 900 45 

  PL43 Lubuskie -0,19460 0,54 -0,28 -1,00 14 900 39 

  PL51 Dolnoslaskie -0,72797 0,01 -0,67 -1,46 20 100 53 

  PL52 Opolskie -0,00064 0,69 -0,12 -0,79 14 400 41 

  

PL61 Kujawsko-

Pomorskie -0,04218 0,54 0,03 -0,91 14 700 42 

  

PL62 Warminsko-

Mazurskie -0,26553 0,55 -0,42 -1,04 12 800 41 

  PL63 Pomorskie -0,18427 0,44 -0,26 -0,88 17 300 51 

Portugalsko PT11 Norte -0,12141 -1,06 -1,36 0,01 17 000 83 

  PT15 Algarve 0,33713 -0,42 -0,38 -0,43 20 400 63 

  PT16 Centro 0,04932 -0,82 -1,07 -0,08 17 700 81 

  PT17 Lisboa -0,06332 -0,80 -0,77 -0,69 28 100 95 

  PT18 Alentejo 1,00447 0,23 0,14 0,14 18 400 64 

  

PT20 Região 

Autónoma dos 

Açores 0,61793 -0,31 -0,58 0,40 18 700 58 

  

PT30 Região 

Autónoma da 

Madeira 0,11815 -0,77 -1,05 0,03 19 400 54 

Rumunsko RO11 Nord-Vest -1,62984 -1,83 -0,61 1,11 12 600 39 

  RO12 Centru -1,06367 -1,33 0,22 1,26 13 600 36 

  RO21 Nord-Est -1,67187 -1,83 -0,17 0,57 9 100 38 

  RO22 Sud-Est -1,93103 -2,22 -0,32 0,43 13 000 36 

  

RO31 Sud-

Muntenia -1,47761 -1,75 0,00 0,82 11 400 34 

  

RO32 Bucuresti-

Ilfov -2,22701 -2,75 -0,23 0,11 34 300 61 

  

RO41 Sud-Vest 

Oltenia -1,65895 -1,90 -0,43 0,93 10 700 27 

  RO42 Vest -1,59094 -1,85 -0,44 1,07 15 100 32 

Slovinsko 

SI03 Vzhodna 

Slovenija -0,20        18 300 90 

  

SI04 Zahodna 

Slovenija -0,20        26 300 103 

Slovensko 

SK01 Bratislavský 

kraj -0,64619 -1,75 -1,68 -1,40 51 700 99 

  

SK02 Západné 

Slovensko -0,43395 -1,46 -1,69 -1,13 19 100 59 

  

SK03 Stredné 

Slovensko -0,44375 -1,35 -1,63 -1,33 16 200 62 

  

SK04 Východné 

Slovensko -0,70736 -1,78 -2,01 -1,20 14 000 57 

Stát EQI HDP RII 
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Regiony na 

úrovni NUTS1 EQI 
korupce nestrannost kvalita 

v EUR na 

obyvatele  

Belgie BE1 Brussels 0,20159 0,10 -1,00 0,24 56 400 126 

  

BE2 Vlaams 

Gewest 1,31769 0,24 0,28 1,72 32100 121 

  BE3 Wallonie 0,16089 -0,27 -1,00 0,50 23300 109 

Německo 

DE1 Baden 

Wuttemberg 0,98028 0,80 0,45 0,56 37000 147 

  DE2 Bavaria 1,04461 0,60 0,48 0,89 37500 128 

  DE3 Berlin 0,46998 0,43 0,06 -0,01 30100 143 

  DE4 Brandenburg 0,57346 0,66 0,33 -0,23 23000 106 

  DE5 Bremen 0,83351 0,79 0,37 0,27 42000 120 

  DE6 Hamburg 0,76665 0,63 0,31 0,32 52100 132 

  DE7 Hessen 0,84028 0,66 0,18 0,60 37100 123 

  

DE8 Mecklenburg-

Vorpommen 0,83099 0,77 0,32 0,34 22300 99 

  

DE9 Lower 

Saxony 1,06207 0,72 0,61 0,70 29400 112 

  

DEA North Rhine 

Westphalia 0,70993 0,60 0,29 0,21 32700 121 

  

DEB Rhineland-

Palatinate 1,02600 0,78 0,47 0,68 29500 120 

  DEC Saarland 1,01857 0,81 0,66 0,45 30800 113 

  DED Saxony 0,78794 0,68 0,39 0,24 23600 113 

  

DEE Saxony-

Anhalt 0,37465 0,42 0,08 -0,26 22500 98 

  

DEF Schleswig-

Holstein 1,09193 0,84 0,65 0,61 26500 112 

  DEG Thuringia 0,48786 0,55 -0,19 0,18 22400 117 

Řecko GR1 Voreia Ellada -1,14200 -1,46 -0,94 -1,49 14900 41 

  

GR2 Kentriki 

Ellada -1,21300 -1,76 -0,77 -1,55 15600 63 

  GR3 Attica -1,29700 -1,84 -0,60 -1,89 26900 68 

  

GR4 Nisia 

Aigaiou-Kriti -0,90600 -1,46 -0,64 -1,13 17100 61 

Maďarsko 

HU1 Kozép-

Magyarorszák -0,76416 -0,81 0,34 -0,83 28700 80 

  HU2 Dunántúl -0,37443 -0,45 0,42 -0,26 15200 52 

  

HU3 Alfold és 

észak -0,57833 -0,71 0,12 -0,22 11300 50 

Litva Lietuva -0,61191 -1,016 -0,652 -0,694  16,300 57 

Lucembursko 

Luxembourg 

(Grand-DuchÃĐ) 1,32017 1,349 1,052 1,170 

 70,000  

 119 

Lotyšsko Latvija -0,66852 -1,077 -0,661 -0,845 

 16,700  

 78 

Švédsko SE1 Östra Sverige 1,53596 1,10 1,32 0,53 39800 156 

  SE2 Södra Sverige 1,50937 1,03 1,30 0,54 30000 132 

  SE3 Norra Sverige 1,37997 1,03 1,20 0,30 29300 106 

VB 

UKC Northeast 

England 0,70474 1,10 0,78 0,77 21100 98 

  

UKD Northwest 

England 0,85297 1,19 1,01 0,84 24200 104 

  

UKE Yorkshire-

Humber 0,93564 1,16 0,98 1,12 23100 97 

  

UKF East Midland 

England 0,68892 0,89 0,83 0,89 23500 111 

  

UKG West 

Midland England 0,65510 0,92 0,75 0,86 23600 103 
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UKH East of 

England 0,90654 1,10 0,96 1,11 26600 128 

  UKI London 1,00291 1,06 1,12 1,25 48800 120 

  

UKJ South East 

England 1,06188 1,35 1,21 1,02 31400 124 

  

UKK South West 

England 0,52224 0,88 0,48 0,82 25700 115 

  UKL Wales 0,38925 1,04 0,53 0,27 20500 95 

  UKM Scotland 0,61495 1,08 0,83 0,51 26700 108 

  UKN N. Ireland 0,73118 1,15 0,83 0,74 21800 86 

Zdroj: EU Open Data Portal a Eurostat 


